
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-01-I I 

KS § 1:20 Dnr. KS 2014/0353 

Svar på medborgarförslag nr 13/2014 - Starta en kurs i hur man 
kan använda kommunens hemsida 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslag nr 13/2014 genom att producera en kort instruktions film om hur 
kommunens webbplats är uppbyggd och fungerar, vilken ska finnas tillgänglig på kommunens 
webplats samt på de datakurser som arrangeras på Österåkers bibliotek. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till kommunen den 5 december 2014 föreslår 
förslagställaren att kommunen ska starta en kurs i hur man kan använda kommunens hemsida 
då förslagställaren inte är så bevandrad i att använda datorn i kommunikation. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-12-16, § 1:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-12-08. 
- Kommunstyrelsens kontor, kommunikationsenheten, tjänsteutlåtande daterat 2015-12-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla 
medborgarförslag nr 13/2014 genom att producera en kort instruktions film om hur 
kommunens webbplats är uppbyggd och fungerar, vilken ska finnas tillgänglig på kommunens 
webplats samt på de datakurser som arrangeras på Österåkers bibliotek. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunikationsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-12-08 
Dnr 2014/0353 

Svar på medborgarförslag nr 13/2014 - Starta eri kurs i hur man 
använder kommunens hemsida 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag som inkom till kommunen den 5 december 2014 föreslår förslagställaren att 
kommunen ska starta en kurs i hur man kan använda kommunens hemsida. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Att bifalla medborgarförslag nr 13/2014 genom att producera en kort instruktions film om hur 
kommunens webbplats är uppbyggd och fungerar, vilken ska finnas tillgänglig på kommunens 
webplats samt på de datakurser som arrangeras på Österåkers bibliotek. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från kommunikationsenheten daterat 2015-12-07 

Michaela Fletcher Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor 
Kommunikationsenheten 
Helena Cronberg Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-12-07 
Dnr 2014/0353 

Svar på medborgarförslag nr 13/2014 - Starta en kurs i hur man 
använder kommunens hemsida 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till kommunen den 5 december 2014 föreslår förslagställaren att 
kommunen ska starta en kurs i hur man kan använda kommunens hemsida då förslagställaren inte är 
så bevandrad i att använda datorn i kommunikation. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Bifalla medborgarförslaget genom att producera en kort instruktions film om hur kommunens 
webbplats är uppbyggd och fungerar. Filmen kan visas på de datakurser som ordnas på Österåkers 
bibliotek och finnas tillgänglig på Österåkers kommuns webbplats. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag som inkom till kommunen den 5 december 2014 föreslår förslagställaren att 
kommunen ska starta en kurs i hur man kan använda kommunens hemsida då förslagställaren inte är 
så bevandrad i att använda datorn i kommunikation. Förslagsställaren har trots ett antal försök inte 
lyckats nå kommunen den vägen och tycker därför att den är snårig. 

Österåkers kommuns webbplats lanserades år 2014. Webbplatsen är utvecklad i enlighet med gängse 
webbstandard. Den har en modern sökfunktion och en informationsstruktur som är utvecklad och 
testad i ett samarbete med 40 kommuner. Strukturen används idag av minst 80 kommuner. För att 
säkerställa tillgängligheten på kommunens webbplats gjordes även användartester före lanseringen. 
Sedan lanseringen 2014 arbetar Österåkers kommun med kontinuerlig utveckling och förbättring av 
webbplatsen. 

Österåkers bibliotek har idag ett antal återkommande kurser inom data för både nybörjare och mer 
vana användare, på svenska och finska. Kommunikationsenheten vid kommunstyrelsens kontor 
kommer med anledning av medborgarförslaget under 2016 producera en kort instruktions film för 
att informera nya användare om hur kommunens webbplats är uppbyggd och fungerar. Filmen kan 
visas på bibliotekets datakurser och finnas tillgänglig på Österåkers kommuns webbplats. 

Fö r va 11 n i n ge n s s I u t s ats e r 
Österåkers kommuns webbplats bedöms vara tillgänglig för vana datoranvändare. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Medborgarförslaget bifalls genom att kommunikationsenheten vid kommunstyrelsens kontor under 
2016 tar fram en kort instruktions film om hur kommunens webbplats är uppbyggd och fungerar för 
att stödja nya användare. Filmen kan visas på de datakurser som ordnas på Österåkers bibliotek och 
finnas tillgänglig på Österåkers kommuns webbplats. 

Bilagor 
Medborgarförslag nr 13/2014 

Fan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Helena Cronberg 
Kommunikationschef 
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Förslag till förbättringar av olika slag 

Jag är inte så bevandrad att använda datorn i kommunikation. Trots ett antal försök har 
jag inte lyckats nå Er den vägen - jag tycker att den är snårig. 

Förs tag 1 
Starta en kurs i hur man kan använda kommunens hemsida. 



13 Österå 
Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden <20iS 

MHN § 7:3 Dnr. 2015.1426-400 

Medborgarförslag nr 9/2015 - Förbättrad tillsyn av och information 
om eldning i braskaminer 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

1. Vid handläggning av klagomål på vedeldning från kaminer och dylikt bör Miljösamverkan 
Stockholm läns handläggarstöd användas. 

2. Miljö- och hälsoskyddsenheten ska ta fram en informationstext som kan biläggas 
byggnadsnämndens beslut om bygganmälan för braskaminer och dylikt. 

3. Miljö- och hälsoskyddsenheten ska se över, komplettera och utöka informationen om 
vedeldning på webben och i lokala tidskrifter. 

4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra till miljö- och hälsoskyddsenheten att, 
i samband med översyn av de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och 
miljön, se över vilka begränsningar av eldning och ytterligare krav som kan införas under 
år 2016. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag angående eldning braskamin har inkommit till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Förslagsställaren som lämnade synpunkter vid nämndens sammanträde 
2015-11-03 föreslår att Österåkers kommun kraftigt skärper och tydliggör regelverket för 
eldning i braskamin och framhåller att forskning visar att eldning som utförs felaktigt är en 
hälsorisk som kan orsaka att upp till 1000 personer per år avlider i förtid i Sverige. 

Nämnden kommer vid framtida klagomål att tillämpa miljösamverkan i Stockholms läns 
metod för att utreda klagomål på vedeldning. Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer att, till 
webb och som möjlig bilaga till byggnadsnämndens beslut om braskaminer och dylikt, ta fram 
en informationstext om hur man kan elda rätt. De lokala förseskrifterna för hälsa och miljö i 
Österåkers kommun ska ses över och om möjligt kompletteras med regler om begränsningar 
av eldning och andra åtgärder. 

Kommentar 
Hälsorisker med felaktig eldning i kaminer är beskrivna. Miljö- och hälsoskyddsenheten tar i 
dag endast emot ett fåtal klagomål pä vedeldning. Det finns i dagsläget ingen möjlighet att 
med stod av miljöbalken generellt total förbjuda eldning i kaminer. Vid konstaterade och 
befogade klagomål på eldning kan nämnden förbjuda eller beglänsa eldningen, ställa krav på 
eldningstek ning eller vedhantering. Inom ramen för Miljösamverkan Stockolms lan har ett 
antal kommuner tidigare utarbetat ett långtgående handMggningsstöd vid klagomål pä 
vedeldning. Annan vägledning finns också, bland annat från Naturvårdsverket. En översyn 
och möjlig komplettering av föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön ska ske. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09 '29 • 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut § 4:32, p 2/2015 om medborgarförslag nr 9/2015. 
Bilaga 2. Medborgarförslaget. 

Expedieras 
Förslagsställaren. Kommunfullmäktige. Akt. 

i 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



© Österåker 

Tjänsteutlåtande 

Lezlie Lindhé 
Österåkers kommun 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 2015-09-03 
Ärendenr: MHN-20I5-I426-400 
Fastighetsbeteckning: 

Medborgarförslag nr 9/2015 -Angående eldning i braskamin 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag angående eldning braskamin har inkommit till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Nämnden tar i dag endast emot ett fåtal klagomål på 
vedeldning. Nämnden kommer vid framtida klagomål att tillämpa miljösamverkan 
i Stockholms läns metod for att utreda klagomål på vedeldning. Nämnden 
kommer att, till webb och som möjlig bilaga till byggnadsnämndens beslut om 
braskaminer och dylikt, ta fram en informationstext om hur man kan elda rätt. 
Nämnden kommer även att vid kommande översyn av " De lokala förseskrifterna 
för hälsa och miljö i Österåkers kommun" se över om vissa begränsningar av 
eldningen och ytterligare krav kan inforas. 

Beslutsförslag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
1. Vid handläggning av klagomål på vedeldning från kaminer o. dyl bör 

Miljösamverkan Stockholm läns handläggarstöd användas. 
2. Miljö- och hälsoskyddsenheten ska ta fram en informationstext som kan 

biläggas byggnadsnämndens beslut om bygganmälan för braskaminer o. dyl. 
3. Miljö- och hälsoskyddsenheten ska se över, komplettera och utöka 

informationen om vedeldning på webben och i lokala tidskrifter. 
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att uppdra till miljö- och 

hälsoskyddsenheten att, i samband med översyn av de lokala föreskrifterna för 
att skydda människors hälsa och miljön, se över vilka begränsningar av 
eldning och ytterligare krav som kan införas. 

Bakgrund 
Medborgarförslag nr 9/2015 inkom till Kommunfullmäktige den 25 maj 2015. 
Medborgarförslaget faller inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde 
med stöd av miljöbalken. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till Miljö-
och hälsoskyddsnämnden som på delegation från kommunfullmäktige fattar 
slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 
fattat beslut om att ge förslagsställaren närvarorätt vid nämndens slutbehandling 
av medborgarförslaget. 
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Enhetens slutsatser 
Miljö- och hälsoskyddsenheten (MHE) har hittills tagit emot ett fåtal klagomål på 
vedeldning inomhus. Under perioden 1996 t.o.m. 2015 inkom i genomsnitt två 
klagomål om året på inomhuseldning. Endast ett par av dessa ärenden bedömdes 
som befogade och föranledde vidare åtgärder eller undersökningar från enhetens 
sida. MHE har ingen möjlighet att hitta bristfällig och störande vedeldning om 
ärendena inte inkommer som klagomålsärenden till enheten. 

Förslagställaren föreslår att Österåkers kommun "kraftigt skärper och tydliggör 
regelverket för eldning i braskamin." Det finns i dagsläget ingen möjlighet att med 
stöd av miljöbalken generellt totalförbjuda eldning i kaminer o. dyl. Vid 
konstaterade och befogade klagomål på eldning kan nämnden förbjuda eldning, 
ställa krav på vedhantering, eldningsteknik eller begränsa eldningen i den aktuella 
kaminen. Det finns i dag en rättspraxis som tillämpas vid klagomål på vedeldning 
som innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden begränsar vedeldningen till högst 
två tillfällen per vecka och högst fyra timmars eldning vid varje tillfälle. I 
samband med beslut om att begränsa eldningen ställs ofta också krav på att 
eldning endast far ske med torr ved, fukthalt anges i vissa fall och att pyreldning 
inte får ske. Krav kan också ställs på utrymmet för förvaring av veden. Avgift för 
handläggning av befogade klagomål tas med timavgift 

Inom ramen för Miljösamverkan Stockolms län har ett antal kommuner tidigare 
utarbetat ett långtgående handläggningsstöd vid klagomål på vedeldning. Stödet 
innehåller en rutin för handläggning av klagomål samt ett flertal dokument såsom 
förslag på brevmallar, enkät för utskick till närboende, luktdagbok, 
inspektionsprotokoll, beslutsmall m.m. som kan användas som stöd vid hantering 
av inkomna klagomål. Det är inte ovanligt att det förekommer eldning i ett flertal 
kaminer i det område där klagomålet framförs. För att utreda om den störande 
vedeldningen kommer från en eller flera kaminer kan en enkät med frågor både 
om eget innehav av eldstad och eventuellt upplevda störningar skickas ut. Stöd för 
krav och åtgärder finns även i Naturvårdverkets vägledning "Elda rätt". 
Vägledningen finns dels som publikation och dels som webbinformation. MHE 
har för avsikt att tillämpa miljösamverkans metod för att utreda eventuella 
klagomål på vedeldning som inkommer i framtiden. 

Förslagställaren föreslår även att Österåkers kommun "Informerar alla 
kommuninvånare om det skärpta regelverket och ger råd för hur eldning ska 
utföras. Informationen bör gå ut som kampanjaktivitet. 

MHE informerar i dag på www.osteraker.se om vedeldning och risk för störningar 
mm. Informationen på webben kommer att ses över och bl.a. kompletteras med en 
informationstext med råd om hur man eldar rätt. Denna text kommer också att 
biläggas byggnadsnämndens beslut om bygganmälan för braskaminer o. dyl. 
Enheten har även kontaktat kommunikationsavdelningen för att med deras hjälp 
kampanjmässigt kunna informera om vikten av att elda rätt i lokala tidsskrifter 
och i webbens nyhetsflöde. 

Ett informationsutbyte pågår även med planenheten för att titta på möjligheten att 
införa områdesbestämmelser om vedeldning vid planläggning om behov skulle 
påvisas. 



3 

Förutom att förbud, krav eller råd ställs med stöd av miljöbalken vid störande 
vedeldning har kommunerna möjlighet att införa föreskrifter om tillfälligt förbud 
mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden 
och föreskrifter om skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta 
bränslen i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. I 
dag föreskrivs att "För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fast bränslen 
gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning 
av hushållsavfall, plast målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller 
likande material är förbjudet." De lokala förseskrifterna bör ses över och i 
samband med detta kan vissa begränsningar av eldningen och ytterligare krav 
införas. 

Förslagställaren föreslår också att Österåkers kommun "Prioriterar 
tillsynsverksamheten för oönskade effekter av eldning i brakamin." 
Hälsoskyddsklagomål, dit klagomål på vedelning tillhör prioriteras alltid av 
enheten och handläggningen av klagomålsärenden påbörjas så snart det är möjligt 
efter att ärendet har inkommit. 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
Ärendet om förslagsställarens närvaro vid sammanträde behandlades vid miljö-
och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 augusti. 

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut § 4:32 p2/2015om medborgarförslag nr 
9/2015. 
Bilaga 2. Medborgarförsiaget 

Maria Lindström 
Miljö- och hälsoskyddschef 

Lezlie Lindhé 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Protokollsutdrag till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
Akt 



Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
I 84 86 Åkersberga 

0 Österåker 
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Margretelund den 22 maj 2015 

Till: Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Ärende: Medborgarförslag 

Hej! 

Eldning i braskamin är ett positivt inslag i hemmiljön, men ger i tätbebyggda områden 
oönskade effekter för närboende i form av besvärande rök. Ofta utförs vedeldning 
felaktigt vilket medför att röken innehåller miljöfarliga ämnen som kan vara irriterande 
och/eller skadliga för människors hälsa. De negativa effekterna förstärks även av att 
vissa hushåll ser regelbunden vedeldning som en uppvärmningskälla. Dessutom finns 
rättspraxis om att eldning i braskamin får ske högst två gånger per vecka, om maximalt 
fyra timmar per tillfälle, om denna utförs på rätt sätt. 

Många kommuner har under de senaste åren skärpt uppmärksamheten på eldning i 
braskaminer. Som exempel kan nämnas: 
a) Strikt tillämpning av att rök från braskaminer inte får störa grannar. Om individer 

i närområdet har allergi vid rök eller andra större besvär förbjuds eldning i 
braskamin. 

b) Eldning i braskamin får ske högst två gånger per vecka om maximalt fyra timmar 
per gång. 

c) Eldning måste ske på rätt sätt - ofta hänvisande till Naturvårdverkets riktlinjer. 
d) Tydlig och regelbunden information till medborgarna i kommunen om regelverk 

och praktiska råd om hur eldning i braskamin ska utföras. 

Jag föreslår att Österåkers kommun: 
a) Kraftigt skärper och tydliggör regelverket för eldning i braskamin. 
b) Informerar alla kommuninvånare om det skärpta regelverket och ger råd för 

hur eldning ska utföras. Informationen bör gå ut som en kampanjaktivitet. 
c) Prioriterar tillsynsverksamheten för oönskade effekter av eldning i braskamin. 

Med bästa hälsning 



FffAMTIDSPART It T : OSiER«(-.S 

Åkersberga 2016-01-15 

ÖSTERÅKERSii 
KOMMUNSTYI 

M: / 

2016 -01-

Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

Time out och bibehållet arvode skall 
inte vara möjligt! 
Det har kommit till vår kännedom att Kommunfullmäktiges ordförande, som på egen begäran tagit så 
kallad "time out", har under sin bortavaro från uppdraget fått full ersättning under hela 2015 på 
15 250 kr/mån. Kommunfullmäktiges ordförande har alltså fått full ersättning utan att fullgöra sitt 
uppdrag. Tiden går, vi är inne på nytt år och ingen verkar ha reflekterat över lämpligheten av att 
fortsätta betala ut arvode utan att uppdraget utförs. Österåkers kommuns styrande politiker måste 
ta sitt ansvar. Det är beklämmande att oppositionen skall behöva lyfta frågan som borde ha tagits tag 
i för länge sedan. 

Situationen är orimligt och måste ändras på. Arvoden och arvodesbestämmelser skall vara rimliga 
och kunna motiveras inför skattebetalarna. Att inte fullgöra sitt uppdrag och ända få en 
månadsersättning i storleksordningen dubbelt så stor som för en pensionär med garantipension 
(7014kr/mån) är minst sagt upprörande. 

I arvodesreglementet finns ingen paragraf som omfattar en situation där en förtroendevald på egen 
begäran tar time out. Gällande arvodesprinciper slår fast att närvaro skall premieras, att ta time out 
på egen begäran och erhålla fullt arvode i princip snart ett helt år rimmar illa med 
arvodesprincipernas grundsyn. Det blir ännu mer märkligt då inget formellt beslut fattats om att 
entlediga kommunfullmäktiges ordförande med bibehållet arvode. 

Den arvodesberedning som tillsattses är ett lämpligt forum att se över reglerna för förtroendevalda 
som av något skäl inte fullgör sitt uppdrag. Exempel från andra kommuner visar på en period av tre 
månader sedan upphör arvodet. 

Vi föreslår därför Österåkers kommunfullmäktige beslutar 

Att när en förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag, likt det som nu inträffat 
med fullmäktiges ordförande, skall reglers i arvodesbestämmelserna så att det inte 
skall vara möjligt att erhålla fullt arvode obegränsad tid 

Att Arvodesgruppen aktiveras och ges i uppdrag att föreslå ändringar av 
arvodesreglementet 

r Socialdemokraterna,L0steråker 

Ann-Christine Furustrand Rosita Olsson Palmberg 



0 Öste rå 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium 
Datum 2016-01-18 
Dnr KS 2015/0418-100 

Till Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag nr 20/2015 - Beachvolleybollhall till 
Skärgårdskommunen Österåker 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet til1 Österåkers kommun 2015-12-19 föreslås att kommunen ska 
upplåta mark eller befintlig lokal/annan lokal med hög takhöjd till beachvolleyboll. 
Förslagsställaren menar att kommunen har en möjlighet att utmärka sig ytterligare som 
skärgårdskommun och sätta sig på kartan som Stockholms blivande beachvolleyboll-metropol. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 20/2015 godkänns för remittering till Kultur- och fritidsnämnden i samråd 
med samhällsbyggnadsförvaltningen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt 
beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde gällande, med undantag 
för själva driften, ett ansvar för uppgifter avseende kultur-, förenings-, idrotts-, och 
fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för Idrotts- och friluftsanläggningar. 

Samhällsbyggnads förvaltningen bör samrådas med gällande ev. aktuella detaljplanefrågor 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 20/2015 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

0 Österåker 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Ssrvlceenheten 

2015 -12- 80 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Beachvolleybollhall till Skärgårdskommunen Österåker 
Beskrivning* 
Beachvolleyboll är en populär sport som växer. Det är en OS-sport och med många framstående svenska 
spelare. Det finns för närvarande ett antal inomhushallar i Sverige varav den enda i Stockholmsområdet ligger i 
Södertälje. Denna hall drivs av The Beach (thebeach.se) och går mycket bra eftersom det finns en stor 
efterfrågan, varför man planerar att expandera. Självklart borde denna hall ligga i norrort. Därmed har Österåker 
en möjlighet att utmärka sig ytterligare som den skärgårdskommun vi är och sätta sig på kartan som Stockholms 
blivande beachvolley-metropol genom att upplåta mark eller befintlig industrilokal/annan lokal med hög takhöjd 
till detta. Det utmärkande med The beach är att verksamheten finansierar sig själv (investerings- och 
driftskostnader) vilket gör att det är en mycket gynnsam etablering (jämfört med andra idrottsverksamheter) för 
Österåker som skulle få en ökad attraktivitet dels för sina egna kommuninvånare och dels för grannkommuner 
och stora delar av Stockholm. Beachvolley är en mycket bred sport som kan förbättra folkhälsan i stort om fler 
får tillgång till att utöva denna fantastiska och roliga sport. The Beach VD I 
kommer gärna ut till Österåker för ett möte för att informera mer om The Beach1 verksamhet och framtid, för att 
se vad detta skulle kunna innebära för Österåker. 

Namn * 
Laima Ciparsons 

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



0 Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2016-01-18 
Dnr KS 2015/0429-100 

Medborgarförslag nr 21/2015 - Gratis broddar till pensionärer 65 + 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-12-30 föreslås att kommunen ska 
dela ut gratis broddar till pensionärer 65 år och äldre. Detta för att undvika fallskador. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 21/2015 godkänns för remittering till Vård- och omsorgsnämnden som på 
delegation från Kommunfullmäktige och efter hörande av kommunens pensionärsråd, fattar 
slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms till viss del falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Vård-och omsorgsnämndens ansvarsområde i så mån att Vård- och 
omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen vad avser omsorgen om 
äldre människor. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 21/2015 

argareta Ölin 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
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ÖSTERÅKERS BCOMMUM 
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Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Gratis broddartill pensionärer 65+. 
Beskrivning* 
Fallskadorna bland pensionärer är oroväckande många och 4 pensionärer om dagen avlider på 
grund av fallskador, genomsnitt över året. 
Många av dessa fall sker naturligtvis vintertid. Det är en viktig fråga att ge pensionärer 65+ gratis 
broddar. 
Det finns kommuner som redan idag delar ut gratis broddar till pensionärer, i Stockholms län 
Haninge och Huddinge kommuner. 

ATT: Österåkers kommun snarast genomför gratis broddar till kommunens pensionärer 65+. 

Namn * 
Hans G Möller 

g] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Jag vill: 



0 Österåker 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2016-01-18 
Dnr KS 2016/0001-100 

Medborgarförslag nr 1/2016 - Lokalproducerad mat i stadsnära 
odling 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet i original till Österåkers kommun 2016-01-11 och efter dialog 
med förslagsställaren föreslås att kommunen ska stödja initiativ som innebär lokalproducerad mat 
med modern energiteknik, för att minska klimatpåverkan och växthuseffekten samt utgöra 
potentiella arbetstillfällen för kommunmedborgarna. Förslagsställaren hänvisar till liknande 
projekt i Linköping och Dublin. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 1/2016 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige och efter hörande av kommunens Miljö- och klimatråd fattar slutgiltigt 
beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande miljöstrategiska frågor 
såsom energiplaneringen samt gällande att främja energihushållningen. 

Medborgarförslaget berör även Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande övergripande och 
strategiska frågor som berör näringslivsutvecklingen i kommunen. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 1/2016 

argareta Ölin 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
084 86 Åkersberga 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -01- 1 1 
D.nr: , 
K5 lölb/Döb 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Lokalproducerad mat i stadsnära odling 
Beskrivning* 
Se FoS (Forskning och framsteg)2013/ nummer 3, artikel: Stadsbomas 
mat blir närodlad i extrema växthus. Hur gick det med det projektet i 
Linköping? Jag har sett på nätet att Dublin har startat ett liknade projekt: 
www.thegrowdomeproject.com. Ett socialt och ekonomiskt projekt som 
inte är kopplat till el-nätet. Kan någon politiker i kommunen kolla upp och 
det fungerar? 

Namn * 
Josefina Löfmark 

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

http://www.thegrowdomeproject.com

