
ö Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-02-18 
Dnr KS 2015/0286 

Avskrivning av Medborgarförslag nr I 1/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna 
och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt 
fler bostäder, har återtagits av förslagställaren. 
Medborgaförslag som lämnas in till Österåkers kommun behandlas initialt av Kommunfullmäktiges 
presidium, som lägger förslag huruvida medborgaförslaget ska godkännas eller ej, samt vid ett 
godkännande, anger i vilken omfattning detta ska beredas av Kommunstyrelsen, andra nämnder eller 
styrelser. 
Det är således Kommunfullmäktige som avgör den fortsatta beredningen av medborgarförslag även 
i de fall då förslaget har återtagits av förslagsställaren. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avskriva medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna 
aktivitetsytor samt fler bostäder, med hänvisning till att förslagsställaren har återtagit förslaget 

Bakgrund 
Medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt 
fler bostäder, har återtagits av förslagställaren. Medborgaförslaget KS 2015/0286 inkom till 
Österåkers kommun 2015-09-03 och godkändes 2015-10-26, KF § 6:27, av Kommunfullmäktige för 
remittering till Kommunstyrelsen. 
Medborgaförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att leda och samordna den 
översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt att se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

Medborgarförslag som lämnas in till Österåkers kommun behandlas initialt av Kommunfullmäktiges 
presidium, som lägger förslag huruvida medborgaförslaget ska godkännas eller ej, samt vid ett 
godkännande, anger i vilken omfattning detta ska beredas av Kommunstyrelsen, andra nämnder eller 
styrelser. 

Förvaltningens slutsatser 
I föreliggande ärende har Kommunstyrelsens förvaltning/samhällsbyggnads förvaltningen, varit i 
kontakt med förslagsställaren, som därefter via e-post meddelat att vederbörande återtar sitt 
medborgaförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2015-10-26, KF § 6:27 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Medborgarförslag nr 11/2015 — Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt 
fler bostäder 

nkomna medborgaförslag 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

t&eter A^reme 
Kanslichef 
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Österåker 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
<2.01-0/l 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -09- 0 3 
D.nr: / 

KS mjjMMk Q) 
Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder 

Beskrivning* 
Kommunen äger Idag ett 3lort antal samla fotbollsplaner där da flesta Sr belagda med grus vilka Idag till mångt och mycket inte anvSnds alls vare sig av 
föreningslivet, skolan eller sponlanidrotten. Detta faktum är väl förankrat båda hos Sport & Friluftschafen Patar Kåll såväl som hos da båda ordföranden I våra 
båda större fotbollsklubbar. 
Samtidigt vet Jag personligen att vissa boendeformer Idag lill stor dal saknas I vår kommun, och intresset från de stora exploalOrema att skapa delta utbud tyvärr 
Inte finns... 
Jag tycker därför kommunen bör prioritera att snarast börja sälja av da gnjsfotbollsplaner i kommunen som Inte utnyttjas och Islällot låta ngn exploatör bygga 
bostäder på dessa fotbollsplaner. 
Eftersom nämnda grusfotbollsplaner för länga seden fungerade som rekreationsytor vilka också da facto utnyttjades bör (i hälsans tecken) en kompensation Ull 
do boende I närheten, till (örsnmgallvot och till spontanidrotten ska om man tar bort dessa. Förslagsvis ställer kommunen som villkor vid försäljningen att 
köparen/exploatören på agan bekostnad skall upprätta en annan man betydligt mar modam aktivitotsyta på lämplig plats f kommunen. 
Möjliga aktivttetsytor kan vara vad som helst egentligen så länge efterfrågan bara finns. Det kan vara allt från en mindre mulUsportarena för bam/unsdomBr, 
etreethandboll, boulebanor för pensionärer, pariiourpark, utegym till rastgårdar för hundägare t omrédel etc etc. 
Val av aktrvltetsyta, dass storlek och plats skall bestämmas i samsyn mellan exploatören, fritidsförvaltningen, skolan, Idrottsalliansen och befolkningan I berört 
område. 
Tänk att helt gratis få möjligheten att anlägga nya, moderna aWtvttetsytor t ex på våra skotor I syfta att uppmäta våra skolgårdar för våra barn och ungdomer'? 
Det skulle väl vara ett fantaatlskt sätt att försöka né upp till målet att få "Bästa skolan I länet"? 
Vid närmare eftertanke tror Jag del är det absolut bästa aflltot att paketera detta koncept på - "Sälj grusfotbollsplanema och fä fler bosläder och nya, moderna 
skolgårdar I gengäld.* 
Jag vet alt det finns lokala exploatörer som är intresserade att diskutera förvärv av dylik mark enligt ovan villkor. 

Namn * 
Björn Langley 

[i] jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-10-26 

0 Österåker 

KF § 6:27 Dnr. Respektive medborgarförslag 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jiois/ölfa (f) 

1. Medborgarförslag ni* 11/2015 - Sälj gruslotbollsplanerna och få nya, 
moderna aktivitetsytor samt fler bostäder - godkänns för 
remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget 

ZbifftlS7- 6) 
2. Medborgarförslag nr 12/2015 - Kommunal badbåt - godkänns för 

remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige och efter hörande av Kommunstyrelsens 
Skärgårdsråd, fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

20lä"/0i81 (3) 
3. Medborgarförslag nr 13/2015 - Bygg cykelställ vid hållplats 

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

2.Dls7öM2.(3] 
4. Medborgarförslag nr 14/2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret 

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

1<WöT:S| (3) 
5. Medborgarförslag nr 15/2015 - Belysning till gång- och cykelvägen 

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

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 11/2015, nr 12/2015, nr 13/2015, nr 14/2015 och nr 15/2015 har 
inkommit till Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2015-10-12. 

For/s. näsla sida 

B 
Justerades signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-10-26 

Forts. KF$ 6:27 

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

Expedieras 
- Kansliet, Förslagsställarna, Medborgarförslagsstatistiken 

justera^des signaturer 

i i i 

Utdragsbestyrkande 


