
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till kommunstyrelsen 
Datum 2016-02-18 
Dnr KS 2015/01 I I 

Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i 
östra Åkersberga 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 5/2015 föreslås att konstgräsplaner anläggs på ett antal specificerade platser i 
östra Åkersberga. Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att det för närvarande inte är lämpligt att 
anlägga konstgräsplaner på dessa platser. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 
Avslå medborgarförslag nr 5 2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga med hänvisning 
till att det för närvarande inte är lämpligt att anlägga konstgräs på de föreslagna områdena. 

Bakgrund 
I medborgarförslag nr 5 2015 "Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga" föreslås dels att ett 
område med nedlagda tennisplaner och en fd grusplan vid Åkersberga IP ska utnyttjas för 
konstgräsplaner dels att tidigare bollplaner på Hödervägen och Gullvivan utrustas med konstgräs. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnads förvaltningen tar i detta yttrande inte ställning till behovet av nya konstgräsplaner 
utan endast användningen av de aktuella markområdena. 

Området vid Åkersberga IP kan komma att påverkas av den fortsatta planläggningen av Kanalstaden 
varför förvaltningen avstyrker att det anläggs konstgräs på denna yta innan planläggningen är klar. 

Markområdet vid Hödervägen ägs av Österskärs villaförening. Området Gullvivan ägs däremot av 
Österåkers kommun men är upplåten med servitut till Österskärs vägförening. Kommunen saknar 
således direkt rådighet över båda dessa platser. Enligt detaljplan är båda dessa områden upptagna 
som park eller plantering. Samhällsbyggnads förvaltningens uppfattning är att plansituationen och 
lägen inne i bostadsområdet med begränsade parkeringsmöjligheter gör dessa områden mer lämpade 
för spontanidrott än organiserad föreningsidrott på konstgräs. 

Bilagor 
Medborgarförslag - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadsche f 

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

Sida I av I 



Q Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-04 

KFNI5 § 1:7 Dnr KFN 2015/0052-100 

Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i 
o 

östra Akersberga 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen beslutar 

Avslå medborgarförslaget nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Akersberga med 
anledning av kommande detaljplaneuppdrag för västra Kanalstaden, samt att marken för 
Hödervägen samt Gullvivan inte är under kommunal rådighet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommen till Österåkers kommun 2015-03-10 föreslås att fler 
konstgräsplaner anläggs i östra Åkersberga. Medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler 
konstgräsplaner i östra Åkersberga är remitterat till Kultur och fritidsnämnden samt till 
Kommunstyrelsen som också fattar det slutgiltiga beslutet. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-01-07. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Avslå medborgarförslaget nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga med 
anledning av kommande detaljplaneuppdrag för västra Kanalstaden, samt att marken för 
Hödervägen samt Gullvivan inte är under kommunal rådighet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer >• < Utdragsbestyrkande X/i' tys 
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Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2016-01-07 
Dnr KFN15 2015/0052-100 7 * 

Svar på remiss, medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler 
o 

konstgräsplaner i östra Akersberga 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommen till Österåkers kommun 2015-03-10 föreslås att fler 
konstgräsplaner anläggs i östra Åkersberga. Medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler 
konstgräsplaner i östra Åkersberga är remitterat till Kultur och fritidsnämnden samt till 
Kommunstyrelsen som också fattar det slutgiltiga beslutet. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga avslås med anledning 
avkommande detaljplaneuppdrag för västra Kanalstaden, samt att marken för Hödervägen samt 
Gullvivan inte är under kommunal rådighet. 

Bakgrund 
Medborgarförslaget går ut på att östra ytan på Åkersberga IP ska nyttjas för anläggning av nya 
konstgräsplaner samt att tidigare bollplaner på Hödervägen och Gullvivan utrustas med konstgräs. 

Förvaltningens slutsatser 
En framtida investering och placering av konstgräsplan bör ske i dialog med 
Samhällsbyggnads förvaltningen inom ramen för det kommande detaljplaneuppdraget för västra 
Kanalstaden. I detaljplaneuppdraget kommer idrottsplatsens exakta utformning utredas närmare. 

För markerna vid Hödervägen, som ägs av Österskärs Villaägarförening, som är upplåten till 
Österskärs vägförening, samt Gullvivan, som ägs av kommunen men är upplåten som servitut till 
Österskärs Vägförening, så har kommunen ingen rådighet. Enligt detaljplanen är dessa områden 
upptagna som allmän plats, park eller plantering. Remissyttrandet är framtaget i samråd med 
Samhällsbyggnads förvaltningen. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag - Anlägg fler konstgräsplaner i Östra Åkersberga 
2. Kommunfullmäktiges beslut, KS 2015/0111-100 

ä-o. — Y\MA 
Eva Wiström /Katti Bauer 
Förvaltningschef Sakkunnig idrott och fritid 
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