
0 Österåk 
Ordförandeförslag 

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Till KommunstyreL 
Mathias Lindow 

Datum 2015-06-08 
Dnr KS 2014/0166 

Svar på motion 8/2014 nr 8/2014 från Laila Selkälä - Minnesmärke efter 
Lasse Vakt 

Sammanfattning 

I en motion väkt i kommunfullmäktige den 1 oktober 2014, §6:22, av Laila Selkälä (C), föreslås att 
kommunen ska låta sätta upp ett minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt i Akersberga centrum mellan 
Swedbank och Skutan 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionen med hänvisning till att kommunens sätt att uppmärksamma för kommunen 
förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt vägar i kommunen. Praxis att uppföra 
minnesmärken saknas. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritids förvaltningen daterat 2015-03-31 

Mathias Lindow 
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden 
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Tjänsteutlåtande 

O Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-06-01 
Dnr KS 2014/0166 

Svar på motion nr 8/2014 från Laila Selkälä - Minnesmärke efter Lasse 
Vakt 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-09-01, § 6:22, av Laila Selkälä (C), föreslås att 
kommunen ska låta sätta upp ett minnesmärke över I,ars "Lasse" Vakt i Äkersberga centrum mellan 
Swedbank och Skutan 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att kommunens sätt att uppmärksamma för kommunen 
förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis att uppföra 
minnesmärken saknas och därmed såväl uppdrag och budget som princip för urval. 

Bakgrund 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-09-01, § 6:22, av Laila Selkälä (C), föreslås att 
kommunen ska låta sätta upp ett minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt i Äkersberga centrum mellan 
Swedbank och Skutan 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-29, § 3:9. 
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-31 

Bilagor 
1. Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-04-29, § 3:9. 
2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-31. 

|an-Olof Friman 
Kommundirektör 

Österåkers kommun | 184 86 Äkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Peter/rreme 
Kanslichef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-29 

KFN § 3:9 Dnr 2015/0025-100 

Svar på motion nr 8/2014 - Minnesmärke efter Lasse Vakt 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen om minnesnärke över Lasse Vakt avslås då kommunens sätt att uppmärksamma för 
kommunen förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis är att 
uppföra minnesmärken saknas och därmed såväl uppdrag och budet som princip för urval. 

Protokollsanteckning 
Immaculate Skogemyr (MP) lämnar en protokollsanteckning. 
Jag yrkar på att kommunen visar intresse för kulturpersonligheter som Lasse Vakt och ge 
utrymme för erkännande på något sätt. Vår kommun behöver kulturpersonligheter som vi ska 
ta med oss i framtiden. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-09-01, § 6:22 av Laila Selkälä (C), föreslås att 
kommunen ska låta sätt upp ett minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt i Åkersberga centrum 
mellan Swedbank och Skutan. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-31. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Motionen om minnesnärke över Lasse Vakt avslås då kommunens sätt att uppmärksamma för 
kommunen förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis är att 
uppföra minnesmärken saknas och därmed såväl uppdrag och budet som princip för urval. 

Immaculate Skogemyr (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (FP) 
yrkanden eller enligt Immaculate Skogemyrs (MP) yrkande och finner att Skolnämnden 
beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (FP) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstning utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och 1-nej röst. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-29 

OMRÖSTNINGSLISTA FÖR 
Kultur- och fritidsnämnde, ÖSTERÅKER KOMMUN 
(Mandatperiod 2015-2018) 

Sammanträdesdatum: 2015-04-29 § 3:9 

Parti LEDAMÖTER 
Namn 

Tjänst
görande 

Ersättare 
J N A 

M Conny Söderström X J 
S Kristina Embäck X J 
M Anneli Hogreve X J 
M Mats Beiming X J 
C Henrik Olson X J 
OP Stig Himberg X J 
S Anders Pettersson - J. Riquelme J 
s Amanda Ringstedt X J 
RP Björn Rapp X J 
MP Immaculate 

Skogemyr 
X N 

FP Mattias Lindow X J 

ERSÄTTARE 

10 1 

M Göran Enwall X 

FP Sofia Almgren X 

KD Magdaléne Ottosson X 

S José Riquelme X §§3:1-3:12 

V Daniel Lagunas X 

Resultat 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

O Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-03-31 
Dnr KFN15 2015/0025-100 

Svar på Motion nr 8/2014 - Minnesmärke efter Lasse Vakt 

Sammanfattning 
I en motion väckt i KF 2014-09-01, KF §6:22, föreslås att kommunen skall låta sätta upp ett 
minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt, i Åkersberga centrum mellan Swedbank och Skutan. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Att motionen om Minnesmärke över Lasse Vakt avslås då kommunens sätt att uppmärksamma för 
kommunen förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis att uppföra 
minnesmärken salmas, och därmed såväl uppdrag och budget som principer för urval. 

Bakgrund 
Motion väckt KF 2014-09-01, KF§6:22 , remitterad till Kommunstyrelsen för beredning, 
Till Kultur- och Fritidsnämnden KFN 2015/0025-100(1) 

Förvaltningens slutsatser 
Österåkers kommun har hittills inte låtit sätta upp minnesmärken i form av staty eller plakett i det 
offentliga rummet till minne av någon specifik person och saknar därför praxis för urval. Däremot 
förekommer det att för kommunen betydelsefulla personer uppmärksammas genom att ge namn åt 
en gata. I dessa fall fattas beslut om vilka personer som kommer i fråga av en kommitté bestående av 
tjänstemän och politiker. 

Lars Vakt var känd som Lasse Vakt av många Åkersbergabor. Han utgjorde under många år ett 
välkänt inslag i gatubilden i centrum. Trots att han själv hade motgångar i livet var han känd för ett 
gott hjärta och omsorg för andra. Det finns en intressant tanke i att man genom att uppmärksamma 
Lasse Vakt också synliggör en marginaliserad del av befolkningen. Men det kan ifrågasättas om Lasse 
Vakt kan betraktas som ett föredöme för kommunens unga. 

I dagsläget kan frågan om ett minnesmärke inte räknas som en prioriterad insats från nämndens sida, 
då uppdrag, budget och principer för urval saknas, varför motionen avslås. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KS 2014/0166-100 
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Q Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
Motion nr 8/2014 - Minnesmärke efter Lasse Vakt 

Sören Karlsson Birgit Lindholm 
Tf chef Kultur- och fritidsförvaltningen Kultursekreterare 
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ÖSTERÅKERS IKOMMUM 
KOMMUNSTYRELSEN 

2(M -05- 0 7 

-Mil 1)1 ii' lim 
MOTION inlämnad 2014-05-07 

Minnesmärke efter Lasse Vakt 

Lasse var en känd person i denna kornmun och alla som bor här vet vem han var. Lasse är född o 
uppväxt i kommunen och bodde med sin mormor och morbröder. 

Vi är många Osteråkersbor som anser att han bör få en minnesplats och att platsen bör vara mellan 
Swedbank o Skutan. 

Lasse jobbade från o till genom åren i kommunens fritidsförvaltning. 

Laila Selkälä 

Centerpartiet 


