
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-05-27 
Dnr KS 2015/0400 

Svar på medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till 
Österskärsskolan 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:39, föreslås att en ny 
klätterställning ersätter den tidigare klätterställningen "myran" vid Österskärsskolan. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslag nr 19/2015 anses besvarad med hänvisning till dels det påbörjade förarbetet med 
en större ombyggnation av Österskärsskolan och dels inventeringen som genomfördes under våren 
2015 och som då inte visade på en ny klätterställning som ett prioriterat område 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Skolförvaltningen instämmer i 
produktions förvaltningens bedömning och anser att medborgarförslaget inte bör prioriteras för 
närvarande. För det första genomfördes en inventering av önskemål kring Österskärsskolans 
utemiljö på skolan under våren 2015. En klätterställning framkom inte som prioriterat önskemål i 
detta arbete. Inventeringen utmynnade i att investeringar gjorts i utemiljön. Vidare har förarbetet för 
en större ombyggnation av Österskärsskolan inletts. Produktionsförvaltningen menar att 
upprustning av skolgården är en naturlig del av detta arbete. Enskilda satsningar på utrustning bör 
därför inte genomföras innan en helhetsbild formats för enhetens framtida utformning." 

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

Tidigare beredning 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2016-05-17, § 5:7. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2016-05-17, § 5:7. 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-19. 
3. Utlåtande från Produktionsförvaltningen daterat 2016-04-11. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2016-05-17 

SKOL15 § 5:7 Dnr SKOL15 2016/0028-100 

Svar på medborgarförslag nr 19/2015 - KlätterstälIning till 
Österskärsskolan 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslaget anses besvarat. Skolnämnden instämmer i produktions förvaltningens 
bedömning och föreslår att medborgarförslaget inte kan prioriteras för närvarande. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag, nr 19/2015 innebärande att Österskärsskolan utrustas med en ny 
klätterställning lämnades till Kommunfullmäktige i november 2015. Förslagsställaren önskar 
en ny klätterställning som ersättning för en ställning som tagits bort. Kommun fullmäktiga har 
beslutat att godkänna medborgarförslaget för remittering till Skolnämnden i samråd med 
produktions förvaltningen samt till Kommunstyrelsen som på delegation fattar slutligt beslut. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-04-19. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (NI) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att 
Medborgarförslaget anses besvarat. Skolnämnden instämmer i produktions förvaltningens 
bedömning och föreslår att medborgarförslaget inte bör prioriteras för närvarande. 

Kenneth Netterström (M) yrkar på ändring i beslutssatsen innebärande att "bör" ersätts med 
"kan". 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

A? ,'f? 
^ J — 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2016-04-19 
Dnr SKOL15 2016/0028-100 

Svar på medborgarförslag nr 19/2016 - Klätterställning till 
Österskärsskolan 

Sammanfattning 
Produktions förvaltningen har 2016-04-11 skrivit ett utlåtande kring ett medborgarförslag 
innebärande att Österskärsskolan utrustas med en ny klätterställning. Förslagsställaren önskar en ny 
klätterställning som ersättning för en ställning som tagits bort. Kommun fullmäktiga har beslutat att 
godkänna medborgarförslaget för remittering till Skolnämnden i samråd med 
produktions förvaltningen samt till Kommunstyrelsen som på delegation fattar slutligt beslut. 

Beslutsförslag 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Skolnämnden instämmer i produktionsförvaltningen bedömning och föreslår att medborgarförslaget 
inte bör prioriteras för närvarande. Medborgarförslaget bör med detta anses besvarat. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag (nr 19/2015) innebärande att Österskärsskolan utrustas med en ny 
klätterställning lämnades till Kommunfullmäktige i november 2015. Förslagsställaren önskar en ny 
klätterställning som ersättning för en ställning som tagits bort. Kommun fullmäktiga har beslutat att 
godkänna medborgarförslaget för remittering till Skolnämnden i samråd med 
produktions förvaltningen samt till Kommunstyrelsen som på delegation fattar slutligt beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
Skolförvaltningen instämmer i produktions förvaltningens bedömning och anser att 
medborgarförslaget inte bör prioriteras för närvarande. För det första genomfördes en inventering 
av önskemål kring Österskärsskolans utemiljö på skolan under våren 2015. En klätterställning 
framkom inte som prioriterat önskemål i detta arbete. Inventeringen utmynnade i att investeringar 
gjorts i utemiljön. Vidare har förarbetet för en större ombyggnation av Österskärsskolan inletts. 
Produktions förvaltningen menar att upprustning av skolgården är en naturlig del av detta arbete. 
Enskilda satsningar på utrustning bör därför inte genomföras innan en helhetsbild formats för 
enhetens framtida utformning. Medborgarförslaget bör med detta anses besvarat. 
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Bilagor 
1. Angående Medborgarförslag nr 19/2015-Klätterstälning till Österskärsskolan, 2016-04-11. 

2. Medborgarförslag nr 19/2015 — Klätterställning till Österskärsskolan (Dnr SKOL15 2016/0028) 

3. Inkomna medborgarförslag, sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-12-14 

Staffan Erlandsson 
Skoldirektör 
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fj Österåker 
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Österåkers kommun 
Produktionsförvaltningen 

Datum: 2016-04-11 
Ärende/nr: KS 2015/0400-100 

Skolnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i 
Österåkers kommun 

Angående Medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till 
Österskärsskolan 

Ett medborgarförslag (19/2015) innebärande att Österskärsskolan utrustas med en 
ny klätterställning lämnades till Kommunfullmäktige i november 2015. 
Förslagsställaren önskar en ny klätterställning som ersättning för en ställning som 
tagits bort. Kommun fullmäktiga har beslutat att godkänna medborgarförslaget för 
remittering till Skolnämnden i samråd med produktionsförvaltningen samt till 
Kommunstyrelsen som på delegation fattar slutligt beslut. 

Baserat på två faktorer är Produktions förvaltningens inställning att 
medborgarförslaget inte bör prioriteras för närvarande. För det första genomfördes 
en inventering av önskemål kring Österskärsskolans utemiljö på skolan under våren 
2015. En klätterställning framkom inte som prioriterat önskemål i detta arbete. 
Inventeringen utmynnade i att investeringar gjorts i utemiljön. Vidare har förarbetet 
för en större ombyggnation av Österskärsskolan inletts. Produktions förvaltningen 
menar att upprustning av skolgården är en naturlig del av detta arbete. Enskilda 
satsningar på utrustning bör därför inte genomföras innan en helhetsbild formats för 
enhetens framtida utformning. Medborgarförslaget bör med detta anses besvarat. 

Kent Henningson 
Produktionschef 
kent.henningson@osteraker.se 
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6-0, 
fj Österåker 

201 s/tf 
åSTIBÅKiiJS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -II- 2 5 
D.nr: ""J"" "M=™ 

KS, ZO)S/öH00 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Klätterstäl I ning till Österskärsskolan 
Beskrivning* 

Jag föreslår en klätterställning (se bilaga) som ersättning för den tidigare 
"myran", vilken var väldigt uppskattad hos många barn som gått i 
Österskärsskolan. Idag finns en sliten klättervägg som inte är anpassad för 
barnen som går på den övre skolgården. Barnen når inte upp för att klättra 
på den och den är utsliten och trasig. 

Namn * 
| Karin Öberg 

(g Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 

Kontaktuppgifter 

Adress* Postadress* 

Telefon* Mobil 

I E-oostadress 

Underskrift 

Ort och datum* 

Namnteckning1 

Namnförtydligande 

* Obligatoriska uppgifter 
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"Myran" var alltid full av klättrande och aktiva barn. Jag har hört att denna klassade som ett 
konstverk. Även om den var ett konstverk så är det en stor förlust för barn i Österskärsskolan att den 
togs bort och ersattes av en mindre inspirerande klättervägg som inte används i samma utsträckning 
som "Myran" gjorde. 

Nedan är en klätterställning som finns i Anders Franzéns park, Henriksdalshamnen. Många barn 
får plats samtidigt och lockar till aktivitet och rörelse. 
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Sammantradespiocpkoll för Kommunfullmäktige 2015-12-14 

KF § 9:39 Dnr. Respektive medborgarförslag 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
io\dbm (3) 

1. Medborgarförslag nr 16/2015 - Angående utplacering av avfallskäfl i 
anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt avfallstaxa 
- godkänns för remittering till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
samråd med Roslagsvatten AB samt till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget, 

KS wrfwol (3) 
2. Medborgarförslag nr 17/2015 - Gång- och cykelväg längs med 

Kvisslingbyvägen - godkänns för remittering till Kommunstyrelsen 
som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut 
med anledning av förslaget» 

US tois/bfttls) 
3. Medborgarförslag nr 18/2015 - Trafikfen måste minna flyta 

- godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

KS lo\%/tk00 (3) 
4. Medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till Österskärsskolan 

- godkänns för remittering till Skolnämnden i samråd med 
produktionsförvaltningen samt till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 16/2015, nr 17/2015, nr 18/2015 och nr 19/2015 har inkommit till 
Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2015-11-10 samt 2015-12-01. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
Kansliet, Förslagsställarna, Medborgarförslagsstatistiken 

justerades signaturer Utdragsbestyrkande 



Beslutsförslag 

P österåker 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-12-01 
Dnr KS 2015/0400-100 (V 

Medborgarförslag nr i 9/2015 - Klätterställning till Österskärsskolan 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-11-25 föreslås att en 
klätterställning anläggs på Österskärsskolans skolgård, som ersättning för tidigare variant 
"Myran". Den klättervägg som finns på plats idag anser förslagsställaren inte vara anpassad för 
yngre barn. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 19/2015 godkänns för remittering till Skolnämnden i samråd med 
produktionsförvaltningen samt till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Skolnamndens ansvarsområde gällande fullgörande, uppföljning och 
utvärdering av kommunens uppgifter enligt skollagen samt att verka för ett allsidigt utbud med 
hög kvalitet som tillgodoser kommunmedborgarnas önskemål och lagstiftningens krav. 

Förslaget bör samrådas med produktions förvaltningen eftersom den aktuella skolan bedrivs i 
kommunal regi. 

Förslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande den översiktliga planeringen av 
användningen av mark och vatten samt ansvar om övrig ekonomisk förvaltning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 19/2015 

i • L-
Yohan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 


