
u Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-12-17 
Dnr 2015/0121-100 

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare och 
roligare centrum 

Sammanfattning 

Kristina Embäck, (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser en tävling bland 
kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja ha centrumet 
utsmyckat så det blir mera välkomnande och att kultur- och fritidsnämnden utser en jury som väljer 
ut de bästa förslagen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett program 
för Akersberga stad — centrumområdet med bland annat målsättningen att skapa en mer attraktiv 
stadsmiljö där det under processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer på hur man kan 
göra centrumområdet mer attraktivt samt att det har bildats en särskild arbetsgrupp för att skapa ett 
mer attraktivt Storängstorg. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2015-12-14 
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-10-09 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

Sida I av I 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 
Fredrik Zethraeus 
Datum 2015-12-14 
Dnr KS 2015/0121 

Svar på motion nr 7/2015 av Kristina Embäck (S)- Ett snyggare och 
roligare centrum 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-18, § 2:43, av Kristina Embäck (S) föreslår 
motionären dels att Österåkers kommun med det snaraste utlyser en sådan tävling där alla som vill 
kan vara med och föreslå hur det ska det ut och dels att Kultur- och fritidsnämnden utser en jury 
som väljer ut de bästa förslagen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 7/2015 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett 
program för Åkersberga stad - centrumområdet, bland annat med målsättningen att skapa en mer 
attraktiv stadsmiljö där det under processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer på hur 
man kan göra centrumområdet mer attraktivt samt att det har bildats en särskild arbetsgrupp för att 
skapa ett mer attraktivt Storängstorg. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Kommunen har inlett programarbetet 
bl.a. med att bjuda in de som bor i kommunen eller som på annat sätt är berörd att på olika sätt 
lämna synpunkter och komma med idéer på hur man tycker att centrumområdet ska utvecklas". 
Vidare skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen "Det har även bildats en särskild arbetsgrupp med 
deltagare från kommunen, näringsidkare och fastighetsägare kring torget, för att i samverkan skapa 
ett mer "attraktivt Storängstorg". 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "För att säkerställa att frågan kring 
konstnärlig utsmyckning beaktas i programarbetet kring Åkersberga stad, ser kultur- och 
fritids förvaltningen det som betydelsefullt att samverka med samhällsbyggnads förvaltningen. För att 
erbjuda konsultativt stöd i frågor kring konstnärlig utsmyckning till arbetsgruppen kring ett mer 
"attraktivt Storängstorg", är det av vikt att kultur- och fritids förvaltningen konsulteras". 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 7:10. 
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-28. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20. 

Bilagor 
1. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 7:10. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-28. 
3. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-20. 
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Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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_ Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-10 

KFN 15 § 7:10 Dnr KFN 2015/0039 

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare 
och roligare centrum 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige 

Motionen "ett snyggare och roligare centrum" från Kristina Embäck, anses besvarad med 
hänvisning till samhällsbyggnads förvaltningens pågående arbetet med att ta fram ett program 
för vlkersberga stad - centrumområdet för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Genom 
programarbetet ges möjlighet att komma med förslag och idéer. Det har även bildats en 
arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg. 

Sammanfattning 
Kristina Embäck (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser en tävling bland 
kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja se Åkersberga 
centrum utsmyckat, så att det känns mer välkomnande. Hon föreslår vidare att kultur- och 
fritidsnämnden utser en jury som väljer ut de bästa förslagen och att dessa förslag genomförs. 

Det är en fördel om konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader budgeteras för, och 
planeras in i, ett tidigt skede inför byggnation i samråd med exploatörer och arkitekter. Detta 
för att säkerställa en god konstnärlig kvalitet och för att se till att den konstnärliga 
utsmyckningen integreras med byggnaden och platsen, och på så sätt tillåts ge platsen framtida 
identitet och karaktär. Då fasaden till den nya centrumbyggnaden är färdigställt, är detta inte 
möjligt, endast en kompletterande utsmyckning kan komma i fråga. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-10-28. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att 
Motionen "ett snyggare och roligare centrum" från Kristina Embäck, anses besvarad med 
hänvisning till samhällsbyggnads förvaltningens pågående arbetet med att ta fram ett program 
för Åkersberga stad - centrumområdet för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Genom 
programarbetet ges möjlighet att komma med förslag och idéer. Det har även bildats en 
arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt Storängstorg. 

Kristina Embäck (S) yrkar att bifall till motionen. 

f\, 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



5 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-10 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) 
yrkande eller enligt Kristina Embäcks (S) yrkande och finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar på avslag av motionen. 

Expedieras 
- Akten 

KS/KF 

/tyi 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-10-28 
Dnr KFN15 2015/0039-100 

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare och 
roligare centrum 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen "ett snyggare och roligare centrum" frän Kristina Embäck, anses besvarad med 
hänvisning till samhällsbyggnads förvaltningens pågående arbetet med att ta fram ett program för 
Åkersberga stad - centrumområdet för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Genom programarbetet 
ges möjlighet att komma med förslag och idéer. Det har även bildats en arbetsgrupp för att skapa ett 
mer attraktivt Storängstorg. 

Bakgrund 
Kristina Embäck (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser cn tävling bland 
kommuninvånarna där alla som viJJ kan vara med och förslå hur de skulle vilja se Åkersberga 
centrum utsmyckat, så att det känns mer välkomnande. Hon föreslår vidare att kultur- och 
fritidsnämnden utser en jury som väljer ut. de bästa förslagen och att dessa förslag genomförs. 

Del är en fördel orn konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader budgeteras för, och planeras in 
i, ett tidigt skede inför byggnation i samråd med exploatörer och arkitekter. Detta för alt säkerställa 
(•II ;:;iul koivminrlig kvalm • och för ,111 :>• lill .111 »len Konslnäilij',11 IIIMUM kniiigeu niicguiav ined 
byggnaden och platsen, och på så sätt tilläts gc platsen framtida identitet och karaktär. Då fasaden till 
den nya centrumbyggnaden är färdigställt, är detta inte möjligt, endast en kompletterande 
utsmyckning kan komma i fråga. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnads förvaltningen har i uppdrag att ta fram ett program för Åkersberga stad d. v. s. 
centrumområdet. Programarbetet har inletts med atr. bjuda in de som bor i kommunen eller som på 
annat sätt är berörda, att på olika sätt lämna synpunkter och komma med idéer. Detta ger 
följaktligen möjlighet till dialog tned kommunens invånare och näringsidkare kring konstnärlig 
utsmyckning av offentliga byggnader och platser. 

l7ör att säkerställa att frågan kring konstnärlig utsmyckning beaktas i programarbetet kring 
Åkersberga stad, ser kultur- och fritidsförvaltningen det som betydelsefullt att samverka med 
.samhällsbyggnadsförvaltningen. För att erbjuda konsultativt stöd i frågor kring konstnärlig 
utsmyckning till arbetsgruppen kring ett mer "attraktivt Storängs torg", är der av vikt att kultur- och 
fritidsförvaltningen konsulteras. 
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Tjänsteutlätande 
0 Österåker 

Bilagor 

1. Motion nr 7/2015 
Biidet- på husfasader t Malmö 

Eva VVislröm 
Förvaltningschef 

Maria Söderlund 
kultuisckrcterare 
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tfH M/WjsW [i) 
Motion till österåkerskommunfullmäktige 
Österåker 2015-03-04 

Ett snyggare och roligare centrum. 

Jag har sedan Centrum blivit klart hört och fått många kommentarer om hur mörkt och dystert det 
blev med dessa gråa fasader ut mot stationsvägen och gången upp till entréerna. 

Varför inte utlysa en tävling bland kommuninnevånarna om hur deskulle vilja ha Centrumet ut
smyckat så det blir mera välkomnande. Det skulle elå kunna bli en plats som man kände all här har 
man brytt sig om att göra det trevligt för sina invånare och besökare i kommunen. 

Tävlingen ska vara öppen för alla åldrar i kommunen och de eller den som har bäst bidrag ska vara 
med och utforma sitt förslag på plats, 
1 dag blir det ju mera klotter än konst på väggarna, men vi vet ju att om det finns utsmyckningar 
som gjorts av de som bor i kommunen medför att det blir mindre klotter. 

Ett bra exempel på detta är Malmö som låtit graffiti målare göra om hela husfasader i staden och det 
är både vackert och mycket upp skattat. 

Jag föreslår därför att 

österåkers kommun med det snaraste utlyser en sådan tävling där alla som vill kan vara 
med och föreslå hur del ska se ut. 

Kultur och Fritidsnämnden utser en jury som väljer ut de bästa förslagen. 

Fö r Socialdemokraterna 

.n.-ti.i i ml'«. i 



Tjänsteutlåtande 

Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Maria Bengs 
Datum 2015-10-20 
Dnr KS 2015/0121-100 

Svar på motion nr 7/2015 - "Ett snyggare och roligare centrum" 

Sammanfattning 
Kristina Embäck (S) har i en motion daterad 2015-03-04 föreslagit att Österåkers kommun utlyser 
en tävling bland kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja ha 
centrumet utsmyckat så det blir mera välkomnande. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen "ett snyggare och roligare centrum" från Kristina Embäck, anses besvarad med 
hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram ett program för Åkersberga stad -
centrumområdet bl.a med målsättningen att skapa en mer attraktiv stadsmiljö där det under 
processen finns möjlighet att komma med förslag och idéer på hur man kan göra centrumområdet 
mer attraktivt samt att det har bildats en särskild arbetsgrupp för att skapa ett mer attraktivt 
Storängstorg. 

Bakgrund 
Kristina Embäck, (S) har i en motion föreslagit att kommunen utlyser en tävling bland 
kommuninvånarna där alla som vill kan vara med och förslå hur de skulle vilja ha centrumet 
utsmyckat så det blir mera välkomnande och att kultur- och fritidsnämnden utser en jury som väljer 
ut de bästa förslagen. De eller den som har bäst bidrag ska vara med och utforma sitt förslag på 
plats. Bakgrunden är att hon har hört att många upplever de grå fasaderna på den nya 
centrumbyggnaden mot Stationsvägen som mörka och dystra. Hon lyfter fram Malmö som ett bra 
exempel som har låtit graffitimålare göra om hela husfasader i staden och att det blivit mycket 
uppskattat. 

Förvaltningens slutsatser 
SamhäUsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att ta fram ett program för Åkersberga stad -
centrumområdet och i det uppdraget ingår att ta fram förslag på hur hela centrumområdet kan 
utvecklas till mer attraktiv stad. 

Kommunen har inlett programarbetet bl.a med att bjuda in de som bor i kommunen eller som på 
annat sätt är berörd att på olika sätt lämna synpunkter och komina med idéer på hur man tycker att 
centrumområdet ska utvecklas. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

I det pågående arbetet med programmet pågår även diskussioner tillsammans med bl.a Citycon (som 
äger huvuddelen av centrum) om hur man kan förbättra både de offentliga platserna kring de 
befintliga centrumbyggnaderna men även fasaderna tex. mot Stationsvägen för att göra dem mer 
öppna och välkomnande. Programförslaget kommer såsmåningom att skickas ut på samråd och då 

får både sakägare, myndigheter, föreningar, boende m.fl. möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. 

Det har även bildats en särskild arbetsgrupp med deltagare från kommunen, näringsidkare och 
fastighetsägare kring torget, för att i samverkan skapa ett mer "attraktivt Storängs torg". 
Utformningen av fasaderna påverkar hur man upplever torget och önskemålet kan även tas upp i 
denna grupp. 

Bilagor 

1. Motion nr 7/2015 

Kent Gullber^ David Lanthén David Lanthén 
Tf. Planchef Samhällsbyggnadschef 

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

Sida 2 av 2 


