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O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28 

KS § 7 :6 Dnr. KS 2017/0251, KS 2017/0273, 
KS 201 7/0274, KS 2017/0284, 
KS 2017/0297, KS 2017/0307 

Svar på medborgarförslag nr 18/2017, 19/2017, 20/2017, 22/2017, 
23/2017 och 24/2017 - Padelbana 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslagen 18/2017, 19/2017, 20/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017 besvarade 
med hänvisning dels till den planerade upprustningen av parken vid Hackstavägen (KS 
2018/0047. Igångsättningsbeslut 00185) där det också ingår ett förslag om anläggande av e n 
padelbana, dels till att det vid Österåkers Golfklubb i juni månad an läggs tre styck en nya 
padelbanor. 

Sammanfattning 
Det har till kom munen inkommit sex olika medborgarförslag med önskemål om att 
padelbanor byggs i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:7. 
- Michaela Fletcher s (M) ordför andeförslag daterat 2018-05-07, reviderat 2018-05-17. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-17. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandefö rslaget innebärande att anse 
medborgarförslagen 18/2017, 19/2017, 20/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017 besvarade med 
hänvisning dels till den planera de upprustningen av parken vid Hackstavägen (KS 2018/0047. 
Igångsättningsbeslut 00185) där det också ingår ett förslag om anläggande av en padelbana, 
dels till att det vid Österåkers Golfklubb i juni månad anläggs tre stycken nya padelbanor. 

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

Expedieras 
- Förslagsställarna 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



P Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

ÖSTERÄ US KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

M il 

2017 -09- 0 7 
D.nr: 

Medborgarförslag KS Ö3.r/ 

Förslag (endast ett ämne)* 

Utökad utbud av spontantidrott, padelbanor i Österåkers kommun 

Beskrivning* 

Idag byggs det otroligt mycket och kommunen växer. I och med detta även 
idrottsutbudet. Idrottsarenan, fotbollsplaner, fotbollstält och multihallen är utbud 
som tillkommer till detta. Men något som saknas är spontanidrotter. Det saknas 
både squashhall och möjlighet till padelspel. Stockholm stad har precis byggt 
padelbanor i Vinterviken för ett ökat utbud av just spontanidrott. Det har varit 
otroligt uppskattat och det är fullt aktivitet på plats. Jag skickar in detta 
medborgarförslag som ett önskemål att kommunen ska titta på möjlighet bygga 
padelbanor i kommunen för att främja spontanidrotten, inte bara för framför allt 
fotboll där det krävs att man ska vara så många för att spela. 

I många lekplatser bygger man 5-manna planer för fotboll. Ett alternativ är att bygga 
ett par padelbanor istället. 

Namn * Johan Bergqvist 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Öste råkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

KOMMUNSTYRELSEN 

9ftS7 frfl •) 0 

Medborgarförslag 
Ä.US* i'ii C. J 

Medborgarförslag 
D.nr: , ^ \ <s z bm&3fi) 

Förslag (endast ett ämne)* 
Paddelbana 

Beskrivning* 
Jag hade gärna sätt att Österåkers kommun erbjuder en Paddelbana. Hade varit 
roligt både för mina bam och deras kompisar men även mig och mina kompisar och 
många mer därtill. 



Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 
Paddelbana 

U Österåker 

Beskrivning* 

Hej, 

jag hade gärna sätt att Österåkers kommun erbjuder en Paddelbana. Detta är en 
sport som växer lavinartat och kommer dra mycket människor till sig. Sporten 
lämpar sig i alla åldrar (enklar en tennis). 

¥ 



0 Österåker 

Skickas till; 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Bygg en padelbana i Österåkers kommun 

Beskrivning* 
Medborgarförslaget gäller ett önskemål på att kommunen ska bygga padelbana. Det 
saknas denna typ av idrottsmöjligheter och efter att spelat på Stockholm stads banor 
vid Vinterviken så ser man hur lyckat det är. Det är ständigt med köer och det är alla 
åldrar, barn, ungdomar och vuxna som spelar. 

Namn * Maria Enarsson 

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

¥ 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

201? -03- 2 3 

Dmks i m/p-m (\ 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Bygga paddelbana/banor 

25 lim 
OSYEKASCKSS KOMMUN 

KOMMU NSTYRELSEN 

23!? -10- I 
D.nr: . 

<<S Ibfrf Ql°ft (\\ J 

Beskrivning* 
Vi är grupp kamrater som, idag, åker till stan för att sp ela. 
Vore fantastiskt om möjligheten kunde skapas för att spela detta roliga 
spel i närområdet. 



Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Padel bana 

0 Österåker 

ÖS¥fifSÅ«RS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

20!? -10- 2 £T 

°£s ^/p3^(i) 

Beskrivning* 
Vi är många som skulle önska en padel bana i kommunen. Idag måste vi 
åka till andra kommuner för att utöve denna härliga idrott. Den är mycket 
enkel att lära sig och därför ypperlig som spontanidrott. Den passar alla 
åldrar och går att utöva nästan året runt (snöfritt). 
Idrotten växer stort och i norrort finns idag endast en (1) bana i Karby. 
Många banor planeras men tillgänligheten är mycket eftersatt. 

Namn * 
Patrik Hermansson 

[B] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
l^nmmnr*Anc ^— : * -



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28 

KS § 7:2 8 Dnr. KS 2018/0012 

Avskrivning av medborgarförslag nr 2/2018 - Utöka 
parkeringsplatser vid Rydbo station 

Kommunstyrelsens beslut 

Avskriva medborgarförslag nr 2/2018 - Utöka parkeringsplatser vid Rydbo station med 
hänvisning till att förslagsställaren inkom mit med en begäran att medborgarförslag återtas. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren har i ett mejl inkommen 2018-04-18 begärt att återta sitt medborgarförslag nr 
2/2018 - Utöka parkeringsplatser vid Rydbo station. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:21. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avskriva 
medborgarförslag nr 2/2018 - Utöka parkeringsplatser vid Rydbo stadon med hänvisning till 
att förslagsställaren inkommit med en begäran att medborgarförslag återtas. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Komm unkansliet 

Justerandes signature r ' Utdragsbestyrkande 



~ltU^ 1 

Från: "Peter" < > 
Till: "Johan Bergqvist" <iohan.bergqvist@osteraker.se> 
Ämne: Sv: Medborgarförslag "Utöka parkeringsplatser vid Rydbo Station" 

Hej 

Jag begär att mit t medborgarförslag ang utök ning av parkeringsp latser vid Ryd bo station 
återkallas. 

Med vänlig hälsn ing, 

mailto:iohan.bergqvist@osteraker.se

