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O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2017-06-13 

SKN § 5:5 DnrSKOLI5 2016/0069 

Svar på medborgarförslag nr 7/2016 - Rusta upp fotbollsplan vid 
Österåkers gymnasium 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
besluta 

Anse medborgarförslag nr 7/2016 besvarad, med hänvisning till att Produktions förvaltningen 
beställt upprustning av konstgräsplanen av Armada. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag (nr 7/2016) innebärande att fotbollsplanen vid Österåkers gymnasium 
rustas upp inkom till Österåkers kommun 2016-06-30. Förslagsställaren anser att 
konstgräsplanen vid Österåkers gymnasium behöver rustas upp. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-01. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförlag innebärande att 
anse medborgarförslag nr 7/2016 besvarad, med hänvisning till att Produktions förvaltningen 
beställt upprustning a konstgräsplanen av Armada. 

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

Expedieras 
Produktionsstyrelsen 

- Kommunstyrelsen 
- Akten 

/n 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2017-03-01 
Dnr SKOL15 2016/0069 

Svar på medborgarförslag nr 7/2016 - Rusta upp fotbollsplan vid 
Österåkers gymnasium 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag (nr 7/2016) innebärande att fotbollsplanen vid Österåkers gymnasium rustas 
upp inkom till Österåkers kommun 2016-06-30. Förslagsställaren anser att konstgräsplanen vid 
Österåkers gymnasium behöver rustas upp. 

Beslutsförslag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen besluta 

Anse medborgarförslag nr 7/2016 besvarad, med hänvisning till att Produktionsförvaltningen 
beställt upprustning av konstgräsplanen av Armada. 

Bakgrund 
Produktionsstyrelsen beviljades 2012 en utökning av investeringsbudgeten med 437 tkr för att 
anlägga en konstgräsplan vid Österåkers gymnasium, inget beslut om underhållsansvar beslöts i 
samband med detta. På grund av oklart underhållsansvar har underhållet blivit eftersatt. 

Produktions förvaltningen har i ett tjänsteudåtande 2017-04-01, dnr 2016/0115-110 redogjort för 
upprustning av konstgräsplanen av Armada. Enligt de nya ägardirektiven åläggs Armada fullt 
fastighetsansvar för de lokaler som Österåkers kommun hyr. 

Förvaltningens slutsatser 
Med anledning av Produktionsförvaltningens beställning av upprustning av konstgräsplanen av 
Armada samt tydliggörandet av underhållsansvaret, vilket åläggs Armada, anses förslaget vara 
besvarat. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag nr 7/2016 - Rusta upp fotbollsplan vid Österåkers gymnasium. 
2. Utdrag ut Produktionsstyrelsens protokoll 2017-04-25, § 5:6 
3. Pr<.^ikti<)nsf<w-\'altipliigeijs tjänsteutlåtande daterat 2017-04-04, dnr 2016/0115 

*1>taffnn Erlandsson Andrea Salgueco 
Skoldirektör Nämndsekreterare/utredare 
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Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen 2017-04-25 

PS § 5:6 

Svar på medborgarförslag nr7 2016 

Upprustning av konstgräsplan vid Österåkers gymnasium 

Produktionschefen infoimerar om svar på medborgarförslag. Produktionsstyrelsen tackar för 
informationen och ärendet lämnas till Skolförvaltningen för vidare handläggning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

oflajtL 9 

0 Österåker 

Produktionsförvaltningen 
Datum 2017-04-01 
Dnr 2016/0115-110 

Svar på medborgarförslag nr 7 2016 

Sammanfattning 
2012 beviljades Produktionsstyrelsen en utökning av investeringsbudgeten med 437tkr för att 
anlägga en konstgräsplan avsedd för idrottsaktiviteter vid Österåkers gymnasium på fastigheten 
Berga 6:162. När beslutet togs om att bevilja kostnaderna för planen hanterades inte frågan om 
kostnaderna för underhåll av planen eftersom utgångspunkten var att den skulle användas både på 
dag- och kvällstid och därför lämnades underhållsfrågan ouppklarad. Beställningen anger att planen 
ska vara spelfärdig till Ungdomens dag 2011-08-19. Sedan dess har Produktionsförvaltningen 
konstaterat att planen ligger inom Österåkers gymnasiums skolgård och skötsel av planen vilar på 
skolan. Då brister i underhållet nu har uppdagats har en beställning för omedelbar åtgärd lämnats till 
Armada. Enligt nya ägardirektiven: "Armadakoncernen åläggs att ta det fulla fastighetsansvaret för 
de lokaler som Österåkers kommun hyr. Det innebär att Armadabolagen ansvarar för drift och 
skötsel av samtlig fast installerad utrustning som är relaterad till verksamhetens mål såsom tex 
ribbstolar i gymnastiksalar, utrustning på skolgårdar, kylanläggningar vid idrottsanläggningar osv." 

Bakgrund 
Inkommit Medborgarförslag nr 6 2016 om önskan av upprustning av Konstgräsplanen vid 
Österåkers Gymnasium, vilket varit eftersatt på grund av oklart underhållsansvar. 
Produktionsförvaltningen beviljades 437 tkr för att uppföra planen men frågan om 
underhållskostnader hanterades ej i samband med beslutet. 

Förvaltningens slutsatser 
Produktions förvaltningen har under våren beställt upprustning av planen av Armada. Enligt de nya 
ägardirektiven åläggs Armada att ta det fulla fastighetsansvaret för de lokaler som Österåkers 
kommun hyr. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
-KS 2012/419-041 
-KF 2012-11-26 

yLxHL 
Kent Henningson 
Produktionschef 
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0 Österåker 
k'.)-

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

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

ÖSTOÅKERS KOMMUN 
KOMMUhkSI YRRI.SÉN 

20IB Dir Hl 
Q 

kS Z6&/&ZM (/} 

Rusta upp fotbollsplan vid Berga gymnasium 
Beskrivning* 
Fotbollsplanen vid Berga gymnasium hliller pii att ffrfalla. Det/r dags att 
st,'da och snygga till planen. Konstg&iset behöver dafnmsugas, rv'iten i 
m<1en borde lagas eller ersfttas med nya och hönsnätet lings ena 
långsidan Är helt borttaget och btfiferB^tas med nytt. Det/fr m/nga barn 
som spelar boll ctfr under sommarlovet och de m/pte ha bittre plan att 
sé$a boll p/t! 

Namn " 
Karin Rfck 

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 pi kommunens webbplats. 

Kontaktuppgifter 

Adress1 

|c-

Telefon* 

i E-postadress 
Ii • • r.om 

Underskrift 

Ort och datum* 
åkersberga dan juni 2016 
Namnteckning* 

Posf'—v 
1 r» ' 

Mobil 

n 

Namnfcirtydllgande* 
Karin Bfrk 
* Obligatoriska uppgifter 
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