
Öste 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § I 1:23 Dnr. KS 2013/0340 

Revidering av tidigare uppdrag - Ny idrottshall i Skärgårdsstad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av Kommunfullmäktiges tidigare beslut om uppdrag (dnr. KS 2013/0340, KF § 
7:11, 2013-10-07) till Armada Fastighets AB att i samråd med Kommunstyrelsens kontor, 
bygga en ny idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan för maximalt 25 Mkr, under förutsättning att 
marken förvärvas till marknadsmässiga villkor till ett maximalt pris 500 tkr. 

Sammanfattning 
Armada Fastighets AB har genom Kommunfullmäktiges tidigare beslut (Dnr. KS 2013/0340, 
KF § 7:11, 2013-10-07) fått i uppdrag att i samråd med Kommunstyrelsens kontor bygga en 
ny idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan. Kommunstyrelsens kontor föreslår nu att Armada 
Fastighets AB förvärvar erforderlig mark för ändamålet till ett marknadsmässigt pris, vilket 
innebär en revidering av Kommunfullmäktiges tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:17. 
- Ekonomienhetens tjänstutlåtande daterat 2015-09-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
revidering av Kommunfullmäktiges tidigare beslut om uppdrag (dnr. KS 2013/0340, KF § 
7:11, 2013-10-07) till Armada Fastighets AB att i samråd med Kommunstyrelsens kontor, 
bygga en ny idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan för maximalt 25 Mkr, under förutsättning att 
marken förvärvas till marknadsmässiga villkor till ett maximalt pris 500 tkr. 

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

Expedieras 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ner Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Ekonomienheten Till Kommunfullmäktige 

Datum 2015-09-07 
Dnr KS 2013/0340 

Revidering av tidigare uppdrag - Ny idrottshall i Skärgårdsstad 

Sammanfattning 
Armada Fastighets AB har genom Kommunfullmäktiges tidigare beslut (Dnr. KS 2013/0340, KF § 
7:11, 2013-10-07) fått i uppdrag att i samråd med Kommunstyrelsens kontor bygga en ny idrottshall 
vid Skärgårdsstadsskolan. Kommunstyrelsens kontor föreslår nu att Armada Fastighets AB förvärvar 
erforderlig mark för ändamålet till ett marknadsmässigt pris, vilket innebär en revidering av 
Kommunfullmäktiges tidigare beslut. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Revidering av Kommunfullmäktiges ddigare beslut om uppdrag (Dnr. KS 2013/0340, KF § 

7:11, 2013-10-07) till Armada Fastighets AB att i samråd med Kommunstyrelsens kontor, bygga 
en ny idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan för maximalt 25 Mkr, under förutsättning att marken 
förvärvas till marknadsmässiga villkor till ett maximalt pris 500 tkr. 

Bakgrund 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut (Dnr. KS 2013/0340, KF § 7:11, 2013-10-07) har Armada fått i 
uppdrag att i samråd med Kommunstyrelsens kontor bygga en ny idrottshall vid 
Skärgårdsstadsskolan. Den tidigare förutsättningen för uppdraget var att marken skulle förvärvas för 
ett symboliskt belopp. Kommunstyrelsens kontor föreslår nu istället att Armada Fastighets AB 
förvärvar marken til1 marknadsmässiga villkor till ett pris om maximalt 500 tkr. Ändringen innebär 
således en revidering av beslutspunkt 1 i Kommunfullmäktiges tidigare beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor förordar ett förvärv av marken till marknadsmässigt pris och att 
överlåtelsen då i sin helhet kan ske på marknadsmässiga villkor. Förvärv till marknadsmässigt pris 
innebär även att projektering av idrotthall kan starta utan vidare dröjsmål. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2013-10-07, § 7:11 
Kommunstyrelsen 2013-09-25, § 10:6 
Kommunstyrelsen 2013-05-20, §6:7 
Ekonomienhetens tjänsteudåtande, 2013-04-30, reviderad 2013-05-07 och 2013-09-04. 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges beslut, 2013-10-07 

• P \ 
" I ^ , Jar -Olof Friman * Emil Sjölund 
Kommundirektör Fastighetsekonom 
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® Österåker 
Sammanträdesprotokoil för Kommunfullmäktige 2013-10-07 

KF §7:11 Dnr. KS 2013/165-291 

Ny idrottshall i Skärgårdsstad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Armada Fastighets AB får i uppdrag att i samråd med 
Kommunstyrelsens kontor bygga en ny idrottshall vid 
Skärgårdsstadsskolan för maximalt 25 Mkr, under förutsättning att 
styrelsen för Skärgårdsstads samfällighetsföfening säljer marken för ett 
symboliskt belopp, 

2, En styrgrupp tillsätts med representanter från Armada Fastighets AB, 
Kultur- och utbildningsförvaltningen (sakkunnig idrott och fritid) och 
ekonomienheten (fastighetsekonomi). 

So En systemhandling inklusive driftskostnader ska tas fram och redovisas 
till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2013-11-06. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut (KF § 195, 2012-11 -26) har Kornmunstyrelsen fått i 
uppdrag att projektera idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan under förutsättning att 
markförhållandena löses. Österåker har idag fem stora idrottshallar (Österåkers sportcentrum 
A+B, Häckstahallen, Sörahallen, Tråsättrahallen). Detta innebär att ca 8 040 invånare per 
idrottshall. Enligt en undersökning som Dagens Nyheter (DN) har publicerat varierar 
motsvarande siffror inom länet mellan 7 189 och 33 894 invånare per idrottshall. I DN:s 
rapport ligger Österåkers kommun på 14:e plats i länet (med tre idrottshallar med 13 423 
invånare per hall). Efter nybyggnation av en idrottshall i Österåker kan kommunen hamna på 
8:e plats i länet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2013-09-25, KS § 10:6. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2013-05-20, KS § 6:7. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2013-04-30, reviderad 2013-05-07 och 

2013-09-04. 

Förslag til! beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Forts, nästa sida 

Usclragsbesr.yrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2013-10-07 

For/s. KF § 7:11 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om 
detta även kan blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Akten, ekonomienheten, Armada Fastighets AB, kultur- och utbildningsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utd ragsbescy r ka nde 



Östers — 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § 11:19 Dnr. KS 2015/0278 

Redovisning av genomförd utvärdering av söndagsöppet på 
Österåkers bibliotek 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att fortsatt hålla söndagsöppet på Österåkers bibliotek 
under 2016 samt återkomma med en utvärdering till Kommunfullmäktige avseende 
söndagsöppet inför beslut om budget 2017, planåren 2018-2019. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "I budget 2014 tog 
Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 8:5 beslutet att utöka öppettimmarna på huvudbiblioteket 
genom att införa söndagsöppet under 2014. Det innebär att biblioteket under 10 månader om 
året har öppet alla dagar i veckan. Anledningen till att de utökade öppettiderna lades på 
söndagen var att öka tillgängligheten både för barnfamiljer och för de av kommunens invånare 
som arbetspendlar på vardagarna.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:12. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11, § 4:6. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstutiåtande daterat 2015-04-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att fortsatt hålla söndagsöppet på Österåkers bibliotek 
under 2016 samt återkomma med en utvärdering till Kommunfullmäktige avseende 
söndagsöppet inför beslut om budget 2017, planåren 2018-2019. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:19 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritids förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-09-01 
Dnr KS 2015/0278 

Redovisning av genomförd utvärdering av söndagsöppet på Österåkers 
bibliotek 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att fortsatt hålla söndagsöppet på Österåkers bibliotek under 
2016 samt återkomma med en utvärdering till Kommunfullmäktige avseende söndagsöppet inför 
beslut om budget 2017, planåren 2018-2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "I budget 2014 tog 
Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 8:5 beslutet att utöka öppettimmarna på huvudbiblioteket genom 
att införa söndagsöppet under 2014. Det innebär att biblioteket under 10 månader om året har öppet 
alla dagar i veckan. Anledningen till att de utökade öppettiderna lades på söndagen var att öka 
tillgängligheten både för barnfamiljer och för de av kommunens invånare som arbetspendlar på 
vardagarna.". 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att de utökade öppettiderna är av vikt för att öka tillgängligheten för t.ex. 
barnfamiljer och för de av kommunens invånare som arbetspendlar på vardagarna. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-11, § 4:6. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrae från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11, § 4:6. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27 

Peter Freme 
Kanslichef 

Jan/Olof Friman 
Kommundirektör 
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Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-1 I 

KFN §4:6 Dnr 2015/0003-800 

Utvärdera söndagsöppet på Österåkers bibliotek 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige. 
2. Söndagsöppet på biblioteket bör fortsätta under 2016 då utvärderingstiden varit för 

Sammanfattning 
I budget 2014 tog Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 8:5 beslutet att utöka öppettimmarna på 
huvudbiblioteket genom att införa söndagsöppet under 2014. Det innebär att biblioteket 
under 10 månader om året har öppet alla dagar i veckan. Anledningen till att de utökade 
öppettiderna lades på söndagen var att öka tillgängligheten både för barnfamiljer och för de av 
kommunens invånare som arbetspendlar på vardagarna. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2015-04-27. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige. 

Mathias Lindow (FP) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att söndagsöppet på biblioteket 
bör fortsätta under 2016 då utvärderingstiden varit för kort. 

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

Expedieras 
- Akten 
- KS/KF 

kort. 

justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Datum 2015-04-27 
Dnr KFN 2015/0003-800^) 

Till Kultur- och fritidsnämnden 

Utvärdering söndagsöppet på biblioteket 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt uppdrag från Kommunfullmäktige 2014 -12-15 § 9:31 
gjort en utvärdering gällande söndagsöppet på biblioteket som pågått sedan 2014-02-16. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Utvärderingen för söndagsöppet på biblioteket noteras till protokollet 
2. Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige 

Bakgrund 
I budget 2014 tog Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 8:5 beslutet att utöka öppettimmarna på 
huvudbiblioteket genom att införa söndagsöppet under 2014. Det innebär att biblioteket under 10 
månader om året har öppet alla dagar i veckan. Anledningen till att de utökade öppettiderna lades på 
söndagen var att öka tillgängligheten både för barnfamiljer och för de av kommunens invånare som 
arbetspendlar på vardagarna. 

För att kunna utöka bemanningen med ytterligare personal på lördagar och införa bemanning med 
kompetent personal även på söndagar lades ett engångsbelopp i budgeten. Det beloppet fastiades i 
budgeten även under 2015. 

Utvärderingen visar att besöksantalet under 2014 är högst i början av veckan med i snitt 800 besök 
på måndagar. Det sjunker för att i genomsnitt ligga strax under 200 besök per söndagar medan 
lördagarna har ett mer än dubbelt så högt besökstryck. Det har också visat sig att just barnfamiljer i 
större utsträckning väljer att besöka biblioteket på vardagseftermiddagarna och på lördagar. 

Förvaltningens slutsatser 
Kultur-och fritidsförvaltningens uppfattning är att resurserna kan användas på ett mer effektivt sätt 
än att ha söndagsöppet. För att hålla en bra servicenivå för alla besökare och vara tillgängliga för 
barnfamiljer och pendlare är det viktigare att öka bemanningen generellt och på veckosluten lägga 
resurser på lördagarna istället för att ha söndagsöppet. 

Slutsatsen blir att förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avsluta söndagsöppet i december 
2015 och för budgetåret 2016 beakta möjligheten att behålla resurserna och omfördela dem mer 
ändamålsenligt, vilket skulle kunna vara utökad bemanning och mer programverksamhet på 
ordinarie veckodagar samt på lördagar. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KS 2013-10-23§11:3 

Bilagor 
1. Besöksstatistik månad /veckodag mellan 2014-02- 01-2015-02- 28. 

Utdrag ur Innovas webportal för Österåkers bibliotek. 
2. Besöksstatistik för åren 2014/2015 per veckodag. 

Utdrag ur Innovas webportal för Österåkers bibliotek. 

Sö^én Karlsson Tiffany Bo vin 
Tf förvaltningschef Bibliotekschef 
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2014-2-1 -2014-2-28 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total 

Huvudentré In 411 0 941 800 859 760 797 426 0 739 775 774 816 721 326 179 897 731 891 839 798 578 183 893 790 752 677 728 18081 

Huvudentré Ut 412 0 901 800 794 718 771 441 0 711 788 749 782 690 350 179 873 737 915 833 749 559 179 860 755 711 652 675 17584 

823 0 1842 1600 1653 1478 1568 867 0 1450 1563 1523 1598 1411 676 358 1770 1468 1806 1672 1547 1137 362 1753 1545 1463 1329 1403 35665 

ST 
$ 

$ 



2014-3-1 -2014-3-31 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Huvudentré In 467 241 895 748 843 894 756 427 187 734 841 653 663 732 476 189 872 941 862 734 692 377 183 805 739 779 688 676 261 176 692 19223 

Huvudentré Ut 467 243 879 711 836 861 727 413 186 732 844 599 644 727 446 196 850 910 882 817 756 403 184 795 807 765 723 669 249 180 719 19220 

934 484 1774 1459 1679 175S 1483 840 373 1466 1685 1252 1307 1459 922 385 1722 1851 1744 1551 1448 780 367 1600 1546 1544 1411 1345 510 356 1411 38443 



2014-4-1 -2014-4-30 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Huvudentré in 774 833 787 724 334 173 756 757 737 623 967 417 143 758 904 602 532 0 0 0 0 751 799 577 563 333 139 614 713 574 15884 

Huvudentré Ut 827 799 773 755 333 192 858 874 806 663 1013 423 145 761 898 613 547 0 0 0 0 748 816 589 570 346 137 590 755 553 16384 

1601 1632 1560 1479 667 365 1614 1631 1543 1286 1980 840 288 1519 1802 1215 1079 0 0 0 0 1499 1615 1166 1133 679 276 1204 1468 1127 32268 



2014-5-1 -2014-5-31 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Huvudentré In 0 698 248 175 771 756 828 776 762 525 259 846 882 844 858 591 294 244 897 897 833 921 1094 664 164 600 603 583 587 752 281 19233 

Huvudentré Ut 0 721 276 174 796 796 794 901 791 614 265 867 881 832 838 602 286 213 1050 861 861 901 1062 680 161 620 660 577 577 827 297 19781 

0 1419 524 349 1567 1552 1622 1677 1553 1139 524 1713 1763 1676 1696 1193 580 457 1947 1758 1694 1822 2156 1344 325 1220 1263 1160 1164 1579 578 39014 



2014-6-1 -2014-6-30 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Huvudentré In 99 583 613 616 363 0 0 0 592 579 567 578 762 346 122 818 631 568 538 0 0 0 837 615 476 445 502 0 0 883 12133 

Huvudentré Ut 91 586 689 641 387 0 0 0 627 588 606 581 906 348 113 838 665 571 545 0 0 0 917 595 465 419 500 0 0 847 12525 

190 1169 1302 1257 750 0 0 0 1219 1167 1173 1159 1668 694 235 1656 1296 1139 1083 0 0 0 1754 1210 941 864 1002 0 0 1730 24658 



2014-8-1 -2014-8-31 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Huvudentré In 453 0 0 525 434 406 418 409 0 0 684 511 494 499 484 0 0 756 774 633 524 635 272 135 679 742 1041 973 985 503 336 14305 

Huvudentré Ut 476 0 0 490 422 388 421 430 0 0 708 518 483 494 448 0 0 750 736 627 500 581 259 122 631 737 1037 976 986 516 328 14064 

929 0 0 1015 856 794 839 839 0 0 1392 1029 977 993 932 0 0 1506 1510 1260 1024 1216 531 257 1310 1479 2078 1949 1971 1019 664 28369 



2014-9-1 -2014-9-30 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Huvudentré in 1123 956 1024 932 932 668 554 1633 1611 1555 1629 1823 1480 205 595 690 629 490 623 263 190 778 884 704 632 661 295 182 612 616 24969 

Huvudentré Ut 1105 983 997 931 906 669 562 1685 1597 1537 1613 1825 1417 189 613 665 616 497 590 300 168 813 946 757 691 711 304 175 605 654 25121 

2228 1939 2021 1863 1838 1337 1116 3318 3208 3092 3242 3648 2897 394 1208 1355 1245 987 1213 563 358 1591 1830 1461 1323 1372 599 357 1217 1270 50090 



2014-10-1 -2014-10-31 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Huvudentré In 648 578 662 327 164 744 772 748 774 673 538 216 711 781 858 745 735 441 174 744 672 727 757 657 390 160 772 735 724 643 571 18841 

Huvudentré Ut 632 618 706 358 167 821 856 778 847 666 520 208 759 834 917 847 775 439 173 786 704 733 766 712 418 223 968 825 880 738 618 20292 

1280 1196 1368 685 331 1565 1628 1526 1621 1339 1058 424 1470 1615 1775 1592 1510 880 347 1530 1376 1460 1523 1369 808 383 1740 1560 1604 1381 1189 39133 



2014-11-1 -2014-11-30 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 

Huvudentré In 0 0 874 734 752 666 795 395 194 727 721 687 618 613 383 215 834 705 846 676 690 387 191 696 653 823 742 618 325 144 16704 

Huvudentré Ut 0 0 1090 903 915 798 909 474 227 935 899 791 806 735 483 255 980 887 1043 842 895 493 229 832 839 941 898 731 348 196 20374 

0 0 1964 1637 1667 1464 1704 869 421 1662 1620 1478 1424 1348 866 470 1814 1592 1889 1518 1585 880 420 1528 1492 1764 1640 1349 673 340 37078 



2014-12-1 -2014-12-31 

Passage 01 02 03 04 OS 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Huvudentré In 737 634 659 577 624 309 188 744 687 536 685 671 358 180 639 678 595 734 617 266 192 690 434 0 0 0 262 175 529 495 0 13895 

Huvudentré Ut 827 768 750 700 741 370 224 861 812 600 760 712 408 183 716 748 733 870 726 280 208 801 512 0 0 0 308 193 604 570 0 15985 

1564 1402 1409 1277 1365 679 412 1605 1499 1136 1445 1383 766 363 1355 1426 1328 1604 1343 546 400 1491 946 0 0 0 570 368 1133 1065 0 29880 



2015-1-1 -2015-1-31 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Huvudentré In 0 608 309 168 583 0 793 805 858 507 131 1016 730 643 667 692 393 149 822 670 625 593 658 379 190 707 657 656 766 706 383 16864 

Huvudentré Ut 0 751 341 196 710 0 948 899 972 585 147 1181 817 716 769 827 396 190 921 813 739 669 696 424 201 780 736 740 820 792 444 19220 

0 1359 650 364 1293 0 1741 1704 1830 1092 278 2197 1547 1359 1436 1519 789 339 1743 1483 1364 1262 1354 803 391 1487 1393 1396 1586 1498 827 36084 



2015-2-1 -2015-2-28 

Passage 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total 

Huvudentré In 209 732 674 667 701 785 379 232 818 774 652 619 711 394 208 819 722 816 963 718 430 238 704 789 591 614 608 359 16926 

Huvudentré Ut 224 823 703 731 764 819 404 245 889 827 711 644 740 377 210 877 751 887 1059 763 444 245 778 865 625 658 641 381 18085 

433 1555 1377 1398 1465 1604 783 477 1707 1601 1363 1263 1451 771 418 1696 1473 1703 2022 1481 874 483 1482 1654 1216 1272 1249 740 35011 



2014-2015 

Passage måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Total 

2014-
Huvudentré In 

37924 36525 34575 32429 32203 15940 6651 196247 

2014-
Huvudentré Ut 

39664 38321 35398 33814 33191 16616 6868 203872 

2015-
Huvudentré In 

9675 9429 9222 8888 9391 5060 2487 54152 

2015-
Huvudentré Ut 

10563 10188 10032 9578 10301 5349 2637 58648 

97826 94463 89227 84709 85086 42965 18643 512919 

—c 

o> 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Forts. KF § 9:31 

15. 50 % av årets resultat för 2014 som överstiger 2 % av eget kapital ska 
reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget 
kapital. Övriga 50 % kommer att hanteras i samband med 
resultatutjämningsreserv. 

16. Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av 
borgensåtagandet för år 2015. 

17. Arvoden och ersättningar til1 förtroendevalda samt stöd till politiska 
partiet för 2015-2018 fastställs enligt bilaga 21. 

18. Friskvårdsbidrag för 2015 höjs från 1200 till 1300 kr/år och person dvs. 
en höjning med 100 kr per år. 

19. Anslå 15 Mkr för resecentrum och infartsparkeringar i Arningeområde 
under förutsättning av finansieringsavtal mellan Täby kommun och 
Österåkers kommun träffas. 

20. Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse 
med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

Särskilda uppdrag 
21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera söndagsöppet 
på Österåkers bibliotek. 

22a. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till 
kulturella aktiviteter för äldre över 65. 

22b. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2015 se över 
nolltaxa för barn och ungdomsföreningar. 

23. Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en modell för uppföljning 
avseende samband mellan resursåtgång, prestation, resultat samt effekter 
för både skolor och förskolor. Resultatet ska vara tillgängligt på 
enhetsnivå för medborgarna. 

Forts, nästa sida 

J usterancjes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS §11:20 Dnr. KS 2015/0279 

8 
Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016 - 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta biblioteksplan för Österåkers kommun 2016 - 2019 i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-08-18. 

Sammanfattning 
Kultur- och friddsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "Alla kommuner ska enligt lag ha 
en gällande biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen är ett styrdokument 
för strategisk och långsiktig utveckling av den samlande biblioteksverksamheten i Österåkers 
kommun. Denna plan för åren 2016 - 2019 är en revidering av gällande plan som löper ut vid 
årsskiftet 2015. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:13. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:5. 
- Kultur- och fridds förvaltningens tjänstudåtande daterat 2015-08-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
anta biblioteksplan för Österåkers kommun 2016 - 2019 i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-08-18. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) yrkanden 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

het 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-09-01 
Dnr KS 2015/0279 

Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016 - 2019 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anta biblioteksplan för Österåkers kommun 2016 - 2019 i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat. 2015-08-18. 

Kultur- och friddsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Alla kommuner ska enligt lag ha en 
gällande biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen är ett styrdokument för 
strategisk och långsiktig utveckling av den samlande biblioteksverksamheten i Österåkers kommun. 
Denna plan för åren 2016 - 2019 är en revidering av gällande plan som löper ut vid årsskiftet 2015. 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och friddsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-27, § 5:5. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och friddsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:5. 
2. Kultur- och fridds förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18. 

Bakgrund 

Jan-Dlof Friman 
Kommundirektör 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 
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3 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-27 

KFN §5:5 Dnr 2015/0013-880 

Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016-2019 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige beslut 

Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016-2019 godkänns enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning 
Alla kommuner ska enligt lag ha en gällande biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. 
Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av den samlade 
biblioteksverksamheten i Österåkers kommun. Denna plan för åren 2016-2019 är en 
revidering av gällande plan som löper ut vid årsskiftet 2015. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutiå tände daterat 2015-08-18. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att 
Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016-2019 godkänns enligt bilagt förslag. 

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

Expedieras 
- Akten 
- KS/KP 
- Biblioteket 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 2015-08-18 
Dnr KFN 2015/0013-880 

Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016-2019 

Sammanfattning 
Förslag till biblioteksplan för Österåkers kommun 2016-2019. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden förslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige föreslå 
Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016-2019 godkänns enligt bilagt förslag. 

Bakgrund 
Alla kommuner ska enligt lag ha en gällande biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. 
Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av den samlade 
biblioteksverksamheten i Österåkers kommun. Denna plan för åren 2016-2019 är en revidering av 
gällande plan som löper ut vid årsskiftet 2015. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-29, § 1:8 

Bilagor 
1. Förslag till biblioteksplan för Österåkers kommun 2016-2019 

Eva Wiström 
Förvaltningschef 

Tiffany Bovin 
Bibliotekschef 

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

för 
• • 

Österåkers kommun 
2016- 2019 

Biblioteksplan för biblioteken i Österåker, omfattande folkbibliotek 
och skolbibliotek under perioden 2016-2019 



1. Förord 

2. Bakgrund 
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10. Kvalitetssäkring och revidering 

11. Källförteckning 
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Förord 
Österåkers kommun har en gällande biblioteksplan. 
Denna reviderade version gäller för perioden 2016-2019. 
Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av den 
samlade biblioteksverksamheten i Österåkers kommun. 

Biblioteken spelar en stor roll i byggande av det öppna samhället eftersom de 
symboliserar de viktiga demokratiska värderingarna. Det innebär bland annat fritt 
kunskapssökande, yttrandefrihet, och allas lika rätt till kultur och utbildning. 
Att utveckla läsandet och förståelsen för det man läser är oerhört viktigt både för 
individen och för utvecklingen av det demokratiska samhället som varje människa 
bidrar till. 

1. Bakgrund 
Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner ska upprätta biblioteksplan för kommunens 
samtliga biblioteksverksamheter. Biblioteksplanen knyter an till berörda nämnd- och 
förvaltningsplaner och ska ligga till grund för bibliotekens verksamhetsplaner. 
Biblioteksplanen bygger på tio dokument som är vägledande inom området: 

• Österåkers kommun Vision 2020 
• Österåkers Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2014-2018 
• Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 
• Skollagen (SFS 2010: 800) 
• Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, prop. 2009/2010:165 
• Skolinspektionens juridiska vägledning (september 2013) 
• Unescos folkbiblioteksmanifest 
• Unescos skolbiblioteksmanifest 
• FNs Barnkonvention 
• Kungliga bibliotekets skrift Nyckeltal 1.0 

2. Ansvar för genomförande och uppföljning 
Verksamhetsåret 2015 är ansvaret för kommunens biblioteksverksamheter fördelat på 
två nämnder: 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för folkbiblioteksverksamheten. 
Skolnämnden ansvarar för skolbiblioteksverksamheten. 

Nämnderna svarar för löpande och årlig uppföljning av biblioteksplanen genom 
verksamhetsberättelserna. 

3. Om Österåkers kommun 
Österåker är en skärgårdskommun med både tätort, glesbygds- och skärgårdsmiljö. 
Ytan är 558 km2, varav 244 km2 är vatten. 
2015 bor här drygt 41 000 invånare, ett antal som nästan fördubblas under 
sommarmånaderna. Befolkningen ökar stadigt med runt 400 personer per år, och den 
största ökningen finns i ålderspannet 21-64 år. 
Medelåldern är 39 år. Mer än hälften av de förvärvsarbetande pendlar till jobb i andra 
delar av Stockholm län. 
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Vision 2020 och mål 
Österåkers kommun ska år 2020 vara länets mest attraktiva skärgårdskommun. 
Österåker ska vara en skärgårdskommun i världsklass. 
Länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, 
starta företag i samt besöka. 

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018 
• Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet 
• Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och 

funktionshindrade 
• Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott 

bemötande i all kommunal service 
• Österåkers kommun ska ha en ekonomi i balans 
• Österåkers kommun ska ha en trygg miljö 
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4. Nuvarande biblioteksverksamheter och samverkan 

Skolbibliotek 
Det finns för närvarande drygt 20 skolor, både kommunala och med privata utförare. 
Skolbiblioteken i kommunen varierar i utformning och omfång när det gäller 
öppettider, tillgång till medier, informationshandledning och medarbetare med 
bibliotekskompetens. 

Folkbibliotek 
Österåkers folkbibliotek består av huvudbiblioteket i Åkersberga centrum och de två 
filialbiblioteken på Ljusterö och Ingmarsö. Dessutom finns biblioteket på webben med 
självbetjäning dygnet runt. 

Bibliotekssamverkan 
Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med andra förvaltningar inom kommunen 
och även med olika myndigheter, föreningar och studieförbund. 

5. Hörnstenar för Österåkers biblioteksutveckling 
I ett demokratiskt samhälle har alla lika rätt att fritt ta del av information, att delta i 
samhällsdebatten och i kulturlivet och att söka kunskap. 
Den enskildes digitala delaktighet måste främjas och stödjas. Parallellt med den digitala 
utvecklingen ökar människors behov av fysiska möten, inte minst bland unga. För att 
motverka utanförskap behöver fler människor ha möjlighet att ingå i sociala nätverk. 

Informations- och medielandskapet förändras snabbt. Berättelser, litteratur, 
information och kulturyttringar skapas, lagras och förmedlas i allt högre omfattning 
digitalt. Även en stor del av samhälls- och kulturdebatten förs via sociala medier. 
Utbudet av e-böcker, e-tidskrifter och annat e-material växer, vilket i sin tur ökar 
människors behov av att få tillgång till fler e-tjänster. 

En strategisk biblioteksutveckling behöver kombinera historik och tradition med en 
samtida, föränderlig omvärld. Kärnan i verksamheterna är intakt; att främja läsning och 
litteratur, fritt kunskapssökande, yttrandefrihet, och att bidra till kultur och utbildning. 
Uttrycken och aktiviteterna behöver anpassas till användarnas nutida och framtida 
littcratur-och informationsbehov, möjligheter, medievanor och livsstilar. 

Skolan ska verka utjämnande och ge alla elever lika möjlighet att nå målen för skolans 
arbete. 

Folkbiblioteken är offentliga rum, öppna på lika villkor för alla, oavsett den enskildes 
ärende, ekonomi, etnicitet, ålder, religiösa eller politiska övertygelser. 

Österåker - den medvetna bibliotekskommunen! 
Biblioteken i Österåkers kommun medverkar aktivt till demokrati och mångfald och 
bidrar till medborgarnas bildning och studier. Verksamheten är en kreativ balans mellan 
tradition och framtid, mellan det erfarna och det annorlunda. 

Biblioteken arbetar inkluderande och är tillgängliga för alla. De kännetecknas av 
kompetens, personligt bemötande och hög service gentemot användarna. 
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Biblioteken i Österåkers kommun är en självklar fysisk och digital mötesplats som 
stimulerar till läsning och litteratur och som bidrar till ökad kunskap och delaktighet 
genom livets alla skeden. 

6. Skolbibliotekenmålområden 
Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och 
litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 

Enligt skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Kravet 
gäller både offentlig och fristående skola. 
Det är huvudmannen för den offentliga eller fristående skolverksamheten som ansvarar 
för att anordna skolbibliotek i enlighet med lagstiftningens krav. 

Skolbibliotek avser en gemensam och ordnad resurs av medier och information som 
ställs till elevernas och läraranas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska 
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. 

Skolbibliotek ska anordnas så att det är möjligt för eleverna att använda skolbiblioteket 
som en del i undervisningen, antingen i skolenhetens egna lokaler eller på rimligt 
avstånd från skolan. 

Prioriterade grupper: 
Skolbiblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning och åt barn och ungdomar med annat modersmål än svenska. 

7. Folkbibliotekets målområden 
Människors väg till att nå kunskap och bildning, och i förlängningen kunna vara aktiva 
medborgare i en demokrati, är olika. Därför är det viktigt att biblioteken finns 
tillgängliga både virtuellt och som fysisk mötesplats. 
På folkbiblioteken kan besökare mötas över gränser och kulturer. Här har alla samma 
förutsättningar att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt och kunna ta del av den 
snabba tekniska utvecklingen. 

Litteraturförmedling och läsfrämjande, och att öka kunskapen om hur 
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 
kulturlivet är några av bibliotekets mest angelägna uppgifter. Det arbetet genomförs på 
olika sätt beroende på målgrupp. 
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8. Prioriterade områden och grupper för folkbiblioteken 

Prioriterade områden - Informationsteknik och digital 
delaktighet 
Biblioteken ska bidra till att öka både kunskapen om informationsteknik och den 
digitala delaktigheten genom att ligga i framkant med den tekniska utvecklingen och ge 
alla möjligheten att prova ny teknik. 

Det kan göras i egen regi eller i samarbete med exempelvis frivilligorganisationer som 
undervisar i datakunskap och internet. Det har stor folkbildande betydelse och är en 
viktig demokratifråga att göra alla delaktiga i den elektroniska utvecklingen. 

Det innebär att biblioteket behöver ha datorer och annan modern teknisk utrustning 
för informationssökning och utbildning. 

Prioriterade områden - Mångfald 
Biblioteken ska arbeta inkluderande med prioritering på vissa grupper för att alla ska 
känna sig välkomna. Verksamheten ska ha ett brett HBTQ- perspektiv. 
Personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och invånare med andra 
modersmål än svenska ingår som prioriterade grupper i området mångfald. 

Prioriterad grupp - Personer med funktionsnedsättning 
Alla människor har lika rätt till bibliotekets tjänster, och funktionshinder ska inte stå i 
vägen för att ta del av dem. 
Den fysiska tillgängligheten ska alltid granskas så att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. 
Biblioteken erbjuder olika tekniska hjälpmedel och anpassade medier för att öka 
möjligheten att ta del av information och litteratur. 

Den uppsökande verksamheten, vilket innebär att biblioteket kommer ut till dem som 
inte har möjlighet att ta sig till biblioteket är en viktig del för att öka tillgängligheten till 
bibliotekets tjänster. 

Prioriterad grupp - Nationella minoriteter 
Med nationella minoriteter avses judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar 
och de nadonella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli. 

Fokus ligger på den finsktalande minoriteten eftersom kommunen är 
förvaltningsområde för finska språket. 

Biblioteket erbjuder litteratur på de nadonella minoritetsspråken och genom olika 
samarbeten även författarbesök och andra aktiviteter riktade till de finsktalande. 

Prioriterad grupp - Invånare med andra modersmål än svenska 
Biblioteket erbjuder medier på andra språk än svenska efter invånarnas behov, samt 
medier på lättläst svenska. I egen regi eller i samarbete erbjuds även olika aktiviteter. 
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Prioriterade områden - Utbildning, lärande och bildning 
Biblioteken ska bidra till lärande genom livets olika stadier. 

Prioriterad grupp - studerande på Komvux och SFI 
Biblioteket erbjuder ett mindre bestånd av aktuell kurslitteratur för studerande på 
Komvux. Biblioteket har också medier på lättläst svenska. 
För andra utbildningsnivåer kan litteratur i mån av tillgänglighet lånas in från andra 
bibliotek. Studenter på distansutbildningar har med utbildningsanordnarens 
godkännande möjlighet att skriva tentamen i bibliotekets lokaler. 

Informationssökning och visning 
Biblioteket erbjuder olika elektroniska informationskällor förutom de tryckta medierna. 
Biblioteksvisning för lärare och elever genomförs i samråd med pedagogen för att 
anpassa besök efter språkkunskaper och studievana. 

Läsplatser 
Läsplatser är tillgängliga i bibliotekslokalen och i mindre grupprum. 

Datorer 
Studerande kan använda bibliotekets datorer eller koppla upp sig på bibliotekets 
trådlösa nätverk utan kostnad. 

Prioriterad grupp - Barn och ungdom 
Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust genom att erbjuda texter och böcker 
i olika former och format som inspirerar och utvecklar läsförmågan hos alla barn och 
ungdomar. 
De olika aktiviteterna kan vara klassbesök med bokprat, bokcirklar, BVC-träffar, 
filmkurser, skrivarverkstad, Sång- och bokstund, lovaktiviteter med mera 
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Förutsättningar för folkbiblioteksutveckling 2016-2019 

Med anknytning till kommunens vision att bli länet mest attraktiva skärgårdskommun 
och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden att vara länets bästa skolkommun 
och erbjuda professionell service av högsta kvalitet är det viktigt att se över följande 
utvecklings förslag: 

Bokbuss: 
Kommunen är stor till ytan och för att utöka den geografiska tillgängligheten och ge 
bättre service är det önskvärt att kommunen återinför en bokbuss som kan nå ut till 
enstaka användare och grupper som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket. 

Meröppet: 
Införa meröppet på en av biblioteksfilialerna för att på det viset öka tillgången till 
litteratur och de demokratiska mötesplatserna. 

Digital tillgänglighet: 
1. Införa egen biblioteksweb för att öka tillgängligheten och det läsfrämjande 

arbetet. Webportalen "Arena" som många bilioteket använder sig av idag är en 
mer ändamålsenlig digital miljö för biblioteksanvändarna än kommunens 
nuvarande tekniska plattform. 

2. Digitala skyltar som gör det enkelt att hitta i bibliotekets lokaler och utbud. 

Kompetensutveckling 
God service och bemötande bygger på kompetenta och professionella medarbetare. Att 
ge möjlighet till kompetensutveckling är viktigt för att verksamheten ska hålla hög 
kvalitet och motsvara medborgarnas förväntningar. 

Kvalitetssäkring och revidering 

Kvalitetssäkring 
Att genomföra biblioteksplanen innebär ett utökat uppdrag. Kommunens beställning 
av biblioteksverksamhet måste ta hänsyn till det både innehålls- och resursmässigt. 

Förvaltningarna bör stämma av och kvalitetssäkra biblioteksverksamheten årligen. 
Nyckeltal som är både kvalitativa och kvantitativa behöver användas för att mäta 
strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet, det vill säga hela effektkedjan som 
påverkar genomförandet av bibliotcksplanen. Se Kungliga Bibliotekets skrift Nyckeltal 
1.0. 

Revidering 
Biblioteksplanen ska genomgå en halvtidsuppföljning 2017 och revideras år 2019. 
Det innebär att uppdraget bör ges till berörda förvaltningar redan år 2018 för att 
möjliggöra en grundlig kvalitetsmätning, där NKI, olika fokusgrupper och 
medborgarträffar bidrar till en kvalitetssäkring inför nästa biblioteksplan. 
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Källförteckning 

Österåkers kommun Vision 2020 
Österåkers kommuns fem mål för mandatperioden 2014-2018 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 
Skollagen (SFS 2010:800) 
Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, prop. 2009/2010:165 
Skolinspektionens juridiska vägledning (september 2013) 
Nyckeltal 1.0 DNR 232-KB 925-2013 

Skolinspektionens juridiska vägledning (september 2013) 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Kravet på att elever ska ha tillgång till skolbibliotek 
gäller såväl för offentliga som fristående skolor. 
I skollagen finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i förarbetena till lagen förklaras att 
man vanligtvis brukar avse "en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till 
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 
stödja elevernas lärande." 
Skolinspektionen har förtydligat att skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat till elevernas behov för att 
främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
Skolinspektionen har avgjort att eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek som antingen finns i 
skolenhetens egna lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Det ska vara möjligt för eleverna att 
kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av undervisningen. I några tillsynsbeslut konstaterar 
Skolinspektionen att det krävs ett organiserat samarbete mellan en skola och ett kommunalt bibliotek för 
att kravet på tillgång till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Det räcker inte att skolan och eleverna vid 
behov besöker till exempel ett folkbibliotek i samma kommun. 

UNESCO:s och IFLA:s riktlinjer for folk- och skolbibliotek 
Unesco och IFLA har utarbetat ett Folkbiblioteksmanifest och ett Skolbiblioteksmanifest, för att 
markera bibliotekens betydelse för individen och samhället. 

Ur Folkbiblioteksmanifestet 
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara 
förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter 
och därmed spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör 
en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell 
utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. 
Svenska Unescorådet, verksamt inom Utbildningsdepartementet, har i sin skriftserie publicerat 
folkbiblioteksmanifestet. Den svenska regeringen har därmed uttryckt sitt stöd för Unescos 
rekommendationer. 

Ur Skolbiblioteksmanifestet 
Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och 
kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det 
ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare. 
Även skolbiblioteksmanifestet har publicerats i Svenska Unescorådets skriftserie, vilket betyder att 
regeringen ställt sig bakom även denna rekommendation. 

FN:s Barnkonvention 
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. 
Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller 
henne. 
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Öster 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § 11:21 Dnr. KS 2015/0280 

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom 
skyltar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att teckna avsiktsförklaring med Stockholms läns 
museum kring kommunens kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk 
form och dramatiserade ljudguider. 

2. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att förse kulturhistoriska byggnader i kommunens 
ägo (Slussvaktarbostaden och Norrö Tingshus) samt Wira bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö 
och Ingmarsö med nya skyltar och ljudguide under 2016. För Tunaborgen inväntas ev. nya rön 
från arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga skylten 
kan uppdateras. 

3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom Kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiska ram. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "I samband med budget 2015 
uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar i 
samråd med Kultur- och fritidsnämnden, KF § 9:31, 39.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:14. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträdet 2015-06-11, § 4:8. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-05-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att teckna avsiktsförklaring med Stockholms läns 
museum kring kommunens kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk 
form och dramatiserade ljudguider. 
2. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att förse kulturhistoriska byggnader i kommunens 
ägo (Slussvaktarbostaden och Norrö Tingshus) samt Wira bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö 
och Ingmarsö med nya skyltar och ljudguide under 2016. För Tunaborgen inväntas ev. nya rön 
från arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga skylten 
kan uppdateras. 
Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/fCr 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:21 

3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom Kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiska ram. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-09-01 
Dnr KS 2015/0280 

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom 
skyltar 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att teckna avsiktsförklaring med Stockholms läns museum 
kring kommunens kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk form och 
dramatiserade ljudguider. 

2. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att förse kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo 
(Slussvaktarbostaden och Norrö Tingshus) samt Wira bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö och 
Ingmarsö med nya skyltar och ljudguide under 2016. För Tunaborgen inväntas ev. nya rön från 
arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga skylten kan 
uppdateras. 

3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom Kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiska ram. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "I samband med budget 2015 
uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar i samråd med 
Kultur- och fritidsnämnden, KF § 9:31, 39.". 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-11, § 4:8. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträdet 2015-06-11, § 4:8. 
2. K iltningens tjänsteudåtande daterat 2015-05-19. 

Peter Freme 
Kanslichef lundirektör 
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13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll for Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-1 I 

KFN § 4:8 Dnr 2015/0054-100 

Uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kom m u nfu IS m äkt i ge besl u ta 
1. Kommunen tecknar avsiktsförklaring med Stockholms läns museum kring kommunens 

kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk form och dramatiserade 
ljudguider. 

2. Kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo förses med skyltar (Slussvaktarbostaden och 
Norrö Tingshus). 

3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom ram. 
4. Tidplan: YVira Bruk, Roslags -Kulla kyrka, Husarö och Ingtmrsö, Slussvaktarbostaden och 

Norrö 'Tingshus får nya skyltar och ljudguide under 2016, För Tunaborgen inväntas ev, nya 
rön frän arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga 
skylten kan uppdateras. 

5. Ärendet ska anmälas till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I samband med budget 2015 uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella 
byggnader genom skyltar i samrad med Kultur- och fritidsnämnden, KF § 9:31, 39. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-19. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
1. Kommunen tecknar avsiktsförklaring mecl Stockholms läns museum kring kommunens 

kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk form och dramatiserade 
ljudguider. 

2. Kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo förses med skyltar (Slussvaktarbostaden och 
Norrö Tingshus). 

3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom ram. 
4. Tidplan: Wira Bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö och Ingmarsö, Slussvaktarbostaden och 

Norrö Tingshus får nya skyltar och ljudguide under 2016. For Tunaborgen inväntas ev. nya 
rön från arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga 
skylten kan uppdateras. 

5. Ärendet ska anmälas till Kommunfullmäktige. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprocokoll for Kulcur- och fritidsnämnden 2015-06-11 

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

Expedieras 
Akten 

- KS/Kl 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-05-19 
Dnr KFNI5 20l5/0054l'j 

Skyltar till kulturhistoriska byggnader i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
I samband med budget 2015 uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella 
byggnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsförslag 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Kommunen tecknar avsiktsförklaring med Stockholms läns museum kring kommunens 
kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk form och dramatiserade ljudguider. 
2. Kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo förses med skyltar (Slussvaktarbostaden och Norrö 
Tingshus). 
3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom ram. 
4. Tidplan: Wira Bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö och Ingmarsö, Slussvaktarbostaden och Norrö 
Tingshus får nya skyltar och ljudguide under 2016. För Tunaborgen inväntas ev. nya rön från 
arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga skylten kan 
uppdateras. 
5. Ärendet ska anmälas till Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I samband med budget 2015 uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella 
byggnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden, KF § 9:31, 39. 

Förvaltningens slutsatser 
Att vara medveten om en plats historia är en viktig faktor för att skapa anknytning till och väcka 
stolthet över den plats man bor på. Att vara stolt över plats är en viktig faktor för viljan att 
rekommendera en plats för andra och därmed en viktig del i att stärka kommunens varumärke. Att 
använda sig av skyltar är ett enkelt sätt att kommunicera kommunens historia och att därmed både 
skapa och stilla nyfikenhet på platsen man bor på eller besöker. Att komplettera dessa med 
dramatiserade ljudguider är ett sätt att komplettera den skrivna informationen med levande och 
lättillgänglig information. 

Nya skyltar bör ha: 
- Sammahållen grafisk form 
- Tydlig avsändare 
- Omsorgsfull placering. (Undvik söderläge, tillgänglighet för rullstolsburen osv) 
- Skylten bör vara preparerad för klotterskydd och/eller lätt och billig att byta ut. 
- En plan för underhåll och skötsel 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunen är idag avsändare till flera olika typer av skyltar som informerar om platsens kultur- och 
naturvärden. Exempelvis: 
- Natur- och rekreationsområden som Ekbacken, Röllingby backar, Fjärilsparken vid Åkers Kanal. 
- Fornminnen i centrala Åkersberga. 
- Ljudguide utmed Åkers kanal från 2014. Fem stycken skyltar i kombination med dramatiserade 
berättelser tillgängliga genom mobiltelefon med QR-läsare. 
- Roslagsbanans stationer: "Med tåg i kulturbygd" - platsens historia i text och bild. 

Modell föf nya skyltar för kommunens kulturmiljöer: 
Stockholms läns museum driver projektet "Upptäck länet" som tar ett samlat grepp över länets 
kulturhistoria. Österåkers kommun har mycket att vinna på att gå med i projektet, som 
sammanfattas så här: 

"Upptäck länet" är ett koncept som har till syfte att öka intresset för, kunskapen om och 
tillgängligheten till länets fysiska kulturarv. Projektet syftar också till att mer effektivt tillvarata 
befintliga resurser, samt att stärka kontakterna med och mellan kommuner/markägare och andra 
intressenter som på olika sätt är delaktiga i arbetet kring kulturarvet." 

Inom projektet tecknar kommunen och museet en avsiktsförklaring gällande vård och 
tillgängliggörande av vissa kulturobjekt. En utvecklingsplan tas fram för de olika objekten där 
konkreta och långsiktiga åtgärder utarbetas i syfte att tydliggöra kulturmiljön och att skapa 
högkvalitativa besöksmål utifrån de förutsättningar som kulturobjektet ger. 

När det gäller information så åtar sig museet att stå för information i form av text på museets 
hemsida samt att göra en uppdatering av objektets befintliga skyltbestånd (i de fall originalen ägs av 
Stockholm läns museum). Ny tillverkning av skyltar görs under förutsättning att finansiering finns 
från länsstyrelsen eller kommunen. 

Österåkers kommuns kulturmiljöer av riksintresse kvalificerar sig med lätthet för detta projekt. 
Dessa är: 
- Tunaborgen 
- Åkers kanal inklusive Slussvaktarbostaden och Åkersbro 
- Wira Bruk 
- Området Roslags- Kulla, inklusive Östanå och Roslags-Kulla kyrka 
- Husarö och Ingmarsö 
- Rydboholms slott med Wasatornet. Privatägd fastighet, varför den endast förses med information 
på hemsidan. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Österåkers kommun tecknar avsiktsförklaring med 
Stockholm läns museum kring projektet "Upptäck länet". I samband därmed tas nya skyltar fram till 
Tunaborgen, Wira Bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö, Ingmarsö samt till Slussvaktarbostaden. Den 
befintliga ljudguiden med fem skyltar från 2014 utmed kanalens södra strand gör att Åkers kanal är 
väl skyltad. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att dramatiserade ljudguider produceras till 
Tunaborgen, Wira bruk, Husarö och Ingmarsö, enligt liknande modell som använts utmed Åkers 
kanal. Därtill skyltas Norrö Tingshus som vid sidan av Slussvaktarbostaden är de enda av Österåkers 
kulturhistoriskt intressanta byggnader som ägs av kommunen. 

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

Sida 2 av 3 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Skyltarna har svensk text med summering på engelska och finska. 
Ljudguiderna produceras på svenska finska och engelska. 

Kostnader och finansiering av projektet 

Kostnad Summa 

Grafisk form inkl. text- och bildproduktion 
(7 skyltar) 

90 000 kr 

Skylthållare inkl. skylt (7 skyltar) 35 000 kr 
Montering (7 skyltar) 17 000 kr 
Dramatiserade ljudguider på svenska, 
engelska, finska (4 st) 

100 000 kr 

242 000 kr 

Kostnaden för nya skyltar och ljudguider enligt ovan finansieras inom ram. 

Möjlig utvidgning av projektet kan vara: 
- Samverka med kommunens hembygdsföreningar om en eventuell uppdatering av deras 
skyltbestånd. 
- Samverkan med privata husägare om möjligheten att sätta skylt i anslutning till deras fastighet. 
- Utökad skyltning av kommunens fornminnen. 
- Skyltar till offentlig konst. Stockholms läns museum har bjudit in till samverkan kring att ta fram 
skyltar för vissa av kommunens offentliga konstverk. 

Övriga aktuella skyltprojekt inom kulturmiljöområde 2015-2017: 

Uppdatering av befintliga skyltar över fornminnen i centrala Åkersberga. 
17 st. Skyltarna i akut behov att rustas upp. Flera saknas. 
Då texterna är 30 år gamla bör dessa ses över av Stockholms läns museum som äger originalen. 
Textredigering görs utan kostnad av länsmuseet, men kostnad för ny grafisk form, tryck och 
montering tillkommer. Möjlighet att bekosta hela eller delar av uppdateringen inom ram 2015. 

Roslagsbanans skyltar- Med tåg i Kulturbygd. 
Uppdatering av befintliga skyltar utmed hela Roslagsbanan. Samarbetsprojekt mellan Vallentuna, 
Täby, Danderyd, Österåker, Stockholms stad och SL. Vid varje station finns en informationstavla 
som berättar historiska fakta om platsen. Skyltarna tillkom under Kulturhuvudstadsåret 1998. 
I uppdateringsprojektet bär varje kommun kostnaden för "sina" skyltar. Vissa gemensamma 
kostnader delas av alla. Just nu undersöks möjligheten att få hjälp med finansieringen från StoNo-
samarbetet, annars kommer denna kostnad att belasta Kultur- och fritidsförvaltningens budget. 

^jyry\ i 1/iA 
Birgit Lindholm 
Kultursekreterare 

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

Sören Karlsson 
tf förvaltningschef 

Sida 3 av 3 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Forts. KF § 9:31 

33. Kommunstyrelsen får uppdrag i att utreda förvaltningens 
kostnadsutveckling som helhet (drift, investering, 
exploaterings redovisning samt markförsäljning). Detta ska redovisas 
senast mars 2015. 

34. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för 
effektvisering av olika verksamhetsområde under 2015 via utveckling av 
organisatorisk förändring och förnyelse av arbetssätt. En rapport ska 
redovisas tillsammans med "Direktiv och anvisningar för budget 2016 och 
plan 2017-2018". Rapporten ska redovisa genomförda förändringar och 
framtida planerade förändringar. 

35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kvalité på upprättande av 
statistiska uppgifter till olika myndigheter. 

36. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera kommunens kostpolicy. 

37. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för 
anläggande av en multihall i Näsvägen i samråd med Kultur- och 
fritidsnämnden. 

38. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för 
anläggande av en idrottsplats på Ljusterö samt idrotts- och friluftspåret i 
samråd med Kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppmärksamma kulturella 
byggnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden. 

40. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera/revidera kommunens 
cykelplan. 

41. Kommunstyrelsens får i uppdrag att förnya/revidera miljömål för 
kommunen och kommunens invånare. 

42. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hantering av 
fastigheter/anläggningar för kommunala verksamheter ur ett 
koncernperspektiv. Utredningen ska beakta både organisatoriska och 
ekonomiska effekter. 
Forts, nästa sida 

justeranaes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §11:22 Dnr. KS 2015/0282 

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-23. 

2. Förtydliga policydokumentet med att det är FN:s barnkonvention. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet "Barn och unga har, enligt 
barnkonventionen och svenska lag, rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Vid 
beslutsfattande i frågor som berör barn och unga ska också barnet bästa stå i centrum. 
Österåkers barn- och ungdomspolicy ska bidra till att säkra barnrättsperspektivet samt skapa 
ett kommungemensamt och systematiskt arbetssätt rörande frågor som rör barn och unga.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:15. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:6. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-06-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Anta policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-06-23. 
2. Förtydliga policydokumentet med att det är FN:s barnkonvention. 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-09-01 
Dnr KS 2015/0282 

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anta policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun i enlighet med Kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-23. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet "Barn och unga har, enligt 
barnkonventionen och svenska lag, rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Vid beslutsfattande 
i frågor som berör barn och unga ska också barnet bästa stå i centrum. Österåkers barn- och 
ungdomspolicy ska bidra till att säkra barnrättsperspektivet samt skapa ett kommungemensamt och 
systematiskt arbetssätt rörande frågor som rör barn och unga. 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-27, § 5:6. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:6. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-23 

j/n-Dlof Friman 
Kommundirektör 

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 



1 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-27 

KFN §5:6 Dnr 2015/0055-298 

Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige beslut 

Sammanfattning 
Under förra mandatperioden fördes diskussioner om inrättande av ett barn- och ungdomsråd 
av dåvarande Kultur- och utbildningsnämnden. Efter färdigställandet av den nya 
kategoriseringen av kommunens styrdokument som färdigställdes under våren 2014, KF 
2014-03-10 § 2:9, kostaterades att en policy var den sortens styrdokument som skulle arbetas 
fram. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-23. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att 
Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun antas. 

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

Expedieras 
- Akten 
- KS/KF 

J ' " Utdragsbestyrkande 

Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun antas. 



3 Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 2015-06-23 
Dnr KFN 2015/0055-298 

Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Barn och unga har, enligt barnkonventionen och svensk lag, rätt att komma till tals i frågor som rör 
dem. Vid beslutsfattande i frågor som berör barn och unga ska också barnets bästa stå i centrum. 
Österåkers barn- och ungdomspolicy ska bidra till att säkra barnrättsperspektivet samt skapa ett 
kommungemensamt och systematiskt arbetssätt rörande frågor som rör barn och unga. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun antas. 

Bakgrund 
Diskussioner om ett barn- och ungdomspolitiskt dokument fördes under förra mandatperioden i 
dåvarande Kultur- och utbildningsnämnden. Efter färdigställandet av den nya kategoriseringen av 
kommunens styrdokument som färdigställdes under våren 2014, KF 2014-03-10 § 2:9, kostaterades 
att en policy var den sortens styrdokument som skulle arbetas fram. 

Förvaltningens slutsatser 
I arbetet med barnrättsperspektivet är det viktigt att grunden till kommunala beslut utgår ifrån 
aktuell kunskap och forskning om barn och unga samt att barnets bästa alltid ska stå i centrum. 
Barns och ungas åsikter ska efterfrågas i ärenden som på något sätt rör dem och deras åsikter ska tas 
i beaktande när beslut fattas. 

I kommunens vision anges att Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest 
väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka - en skärgårdskommun i världsklass. 
Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet. För att närma oss denna vision 
bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att arbetet med barn och ungas rättigheter är ett viktigt 
utvecklingsområde. 

Den föreslagna policyn anger en långsiktig inriktning och ambition för ett systematiskt arbete med 
barn och ungas rättigheter. Efter antagen policy kommer även riktlinjer att tas fram genom ett 
förvaltningsövergripande arbete. Detta för att skapa bred förankring och goda förutsättningar för 
organisationen att efterleva policyn. 

Bilagor 
1. Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun, 2015-06-22 

Sören Karlsson 
Tf förvaltningschef Ungdomslots 
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0 Österåker 

Policy för barn och 
• • 

ungdomar i Österåkers 
kommun 

Antagen av Kommunfullmäktige: 
ÅÅÅÅ-MM-DD, KF § P:P 
Dnr: KFN 2015/0055-298 



G Österåker 

Ungas värderingar idag - vuxnas värderingar imorgon 

Samhället är endast i begränsad omfattning möjligt att planera utan hjälp av 
omvärldsbevakning och lyhördhet för ungas värderingar. Barn och unga har, enligt FNs 
barnkonvention och svensk lag, rätt att komma till tals i frågor som rör dem och vid 
beslutsfattande ska barnets bästa alltid stå i centrum. Policy för barn och ungdomar i 
Österåkers kommun ska bidra till att säkra barnrättsperspektivet samt skapa ett 
kommungemensamt och systematiskt arbetssätt rörande frågor som rör barn och unga. 

Omfattning 
Policyn omfattar samtliga verksamheter och medarbetare i hela kommunen. Barnets 
rättigheter ska beaktas vid alla förvaltningsbeslut och politiska beslut på alla nivåer samt i 
kommunala styrelser. 

Policy för barn och ungdomar i Österåkers kommun anger att: 

• Aktuell kunskap och forskning om barn och unga ska ligga till grund för beslut och 
prioriteringar som rör barn och unga. 

• Österåkers kommun ska arbeta sektorsövergripande med barnets bästa i centrum i 
frågor som berör barn och unga. 

• Österåkers kommun ska erbjuda fortbildning till beslutsfattare, berörda yrkesgrupper 
samt barn och unga själva för att stärka kunskapen om barns rättigheter. 

• Österåkers kommun ska stimulera och stötta unga i att själva komma med idéer samt 
öka deras möjligheter till inflytande i kommunala beslut. 

• Beslut och åtgärder som rör barn och unga ska följas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. 

2(2) 



Öste rå 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § 11:27 Dnr. KS 2015/0320 

Överlämnande av utredning om möjligheten att inrätta nolltaxa för 
barn- och ungdomsföreningar i Österåkers kommun samt uppdrag 
att genomföra bidragsöversyn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en total översyn av de bidrag som delas 
ut inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde i samband med budget 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Till protokollet notera Kultur- och friddsnämndens utredning om möjlighet att inför nolltaxa 
för barn- och ungdomsföreningar i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag 2014-12-15, § 
9:31, särskilt uppdrag 22 b. 

Sammanfattning 
Mathias Lindow (FP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt ordförandebeslut 
"Allt pekar på att nolltaxa leder till ett mindre effektivt hallutnyttjade. Ska nolltaxa införas är 
det av vikt att kommunen inte upplever ett underskott på hallar och anläggningar. Risken är 
också att ojämlikheten förstärks mellan de föreningar som har verksamhet i kommunala hallar 
och de som driver egna anläggningar eller som hyr in sig hos privata hyresvärdar. För att veta 
på vilket sätt en förstärkning av bidraget bäst bör genomföras föreslås därför först en total 
bidragsöversyn.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-09-22. 
- Mathias Lindows (FP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, ordförandebeslut daterat 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en total översyn av de bidrag som delas 
ut inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde i samband med budget 2017. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Till protokollet notera Kultur- och fritidsnämndens utredning om möjlighet att inför nolltaxa 
för barn- och ungdomsföreningar i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag 2014-12-15, § 
9:31, särskilt uppdrag 22 b. 

2015-09-14. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:27 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunstyrelsen kontor Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-09-22 

Dnr 2.ört/0$lO #00 

Överlämnande av utredning om möjligheten att inrätta nolltaxa samt 
förslag på uppdrag att genomföra bidragsöversyn 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med uppdrag i budget 2015 genomfört en utredning om 
att möjligheten att införa nolltaxa för barn- och ungdomsföreningar i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en total översyn av de bidrag som delas ut 
inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde i samband med budget 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Till protokollet notera Kultur- och friddsnämndens utredning om möjlighet att inför nolltaxa för 
barn- och ungdomsföreningar i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag 2014-12-15, § 22 b. 

Bakgrund 
Mathias Lindow (FP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt ordförandebeslut "Allt 
pekar på att nolltaxa leder till ett mindre effektivt hallutnyttjade. Ska nolltaxa införas är det av vikt att 
kommunen inte upplever ett underskott på hallar och anläggningar. Risken är också att ojämlikheten 
förstärks mellan de föreningar som har verksamhet i kommunala hallar och de som driver egna 
anläggningar eller som hyr in sig hos privata hyresvärdar. För att veta på vilket sätt en förstärkning 
av bidraget bäst bör genomföras föreslås därför först en total bidragsöversyn.". 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Mathias Lindows (FP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, ordförandebeslut daterat 
2015-09-14. 

Bilagor 
Mathias Lindows (FP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, ordförandebeslut daterat 
2015-09-14. 
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Tjänsteutlåtande 

[antolof Friman 
Kommundirektör 

ö Österåker 

Peter Freme 
Kanslichef 
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Ordforandebeslu 

Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 2015-09-14 
Dnr KFN 2015/0005-2 

Till Kommunstyrelsen 

Överlämnande av utredning om möjligheten att inrätta nolltaxa samt 
förslag på uppdrag att genomföra bidragsöversyn 

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Överlämna förvaltningens utvärdering i enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige i 
budget 2015. 

2. Uppdra Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en total bidragsöversyn av de bidrag som 
delas ut inom nämndensansvarsområde med rapportering inför budgetprocess 2017. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med uppdrag i budget 2015 genomfört en utredning om 
möjligheten att införa nolltaxa barn- och ungdomsföreningar. 

Bakgrund 
Allt pekar på att nolltaxa leder till ett mindre effektivt hallutnyttjande. Ska nolltaxa införas är det av 
vikt att kommunen inte upplever ett underskott på hallar och anläggningar. Risken är också att 
ojämlikheten förstärks mellan de föreningar som har verksamhet i kommunala hallar och de som 
driver egna anläggningar eller som hyr in sig hos privata hyresvärdar. För att veta på vilket sätt en 
förstärkning av bidraget bäst bör genomföras föreslås därför först en total bidragsöversyn. 

Bilagor 
1. Utredning - Utredning av nolltaxa i Österåkers kommun 
2. KFN 2015/0005-01 Beslut KF § 9:31/2015 

- ( 
Mathias Lindow 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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Österåkers kommun 2015-09-03 

Utredning av nolltaxa i Österåkers kommun 

Bakgrund 
I budget 2015 fick Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till 
nolltaxa för barn- och ungdomsföreningar. 

Noll taxan är ett system där kommunen låter medborgaren, i de allra flesta fall ideella 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, nyttja kommunens tillgångar utan att 
betala någon avgift. 

Bidragssystemet i Österåkers kommun 
Ideella föreningar kan söka bidrag för barn- och ungdomsverksamhet i Österåkers 
kommun. Det ena är ett aktivitetsbidrag och det andra är ett anläggningsbidrag. 
Aktivitetsbidraget uppgår till totalt 1,8 mnkr med som mest 24 kronor per 
sammankomst och 4 kronor per deltagare. Anläggningsbidraget är totalt 800 tkr och 
söks av de föreningar som äger och driver egna anläggningar. De totala beloppen är 
fixerade, det vill säga att om fler föreningar söker och aktiviteter ökar så delar de på 
samma pott och bidrags summorna kan bli lägre. 

Föreningsbidragen ändrades 2011. Innan dess var föreningsstödet 1,3 mnkr och 
ansökan gjordes utifrån verksamhetsplaner. Efter 2011 ökades det sökbara bidraget 
till 2,6 mnkr och baserades på ett aktivitetsbidrag och ett anläggningsbidrag. För att 
förhindra att några föreningar blev allt för stora förlorare på det nya bidragssystemet 
infördes ett utjämningsbidrag 2012 och 2013. 

Föreningslivets synpunkter 
Idrotts- och friluftsalliansen, som de flesta barn- och ungdomsföreningar i 
Österåkers kommun ingår i, har kardagt hur föreningslivet ser på bidragen. Idrotts-
och friluftsalliansen menar att bara genom att se till aktivitetsbidragen så har 
föreningar med egna anläggningar blivit förlorare i och med det nya systemet 
(Tjänstemannanot: tillsammans med anläggningsbidraget får även dessa föreningar 
högre bidrag än tidigare.). Tillsammans med förslag om nolltaxa vill de även reglera 
bidragsnivåerna för dem som äger egna anläggningar så det blir ett mer jämlikt 
förhållande till de föreningar som utnyttjar kommunala lokaler. 

Idrotts- och friluftsalliansen har till kommunen lämnat önskemål om: 

Nolltaxa för föreningar verksamma i kommunens lokaler. 
Bibehållet aktivitetsbidrag för att stimulera ökad aktivitetsnivå. 
Anläggningsbidrag till de föreningar som har egna anläggningar. Syftet är att 
likställa bidragsnivåerna mellan de som har egna anläggningar och de som 
använder kommunens lokaler. 
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Taxor och avgifter i Österåkers kommun 
Kommunstyrelsen beslutar om vilka taxor och avgifter som ska gälla inför varje 
budgetår. Uthyrning av lokaler till föreningar sköts dels av Sport och friluft inom 
Produktionsstyrelsen och dels av Medley när det gäller uthyrning av simhallarna. 
Hyran för anläggningarna betalas av Sport och friluft samt Medley, och taxorna som 
betalas av föreningarna är intäkter till respektive utförare. 

De finns fyra olika nivåer på taxor i Österåkers kommun för anläggningar som hyrs 
ut av Sport och friluft samt Medley: 

Taxa I 
Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver 
verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter. 
Taxa 2 
Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation eller annan 
organisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år. 
Taxa 3 
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar. 
Taxa 4 
Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun. 

De olika nivåerna innebär alla en subvention av den faktiska hyreskostnaden, men 
störst subvention är Taxa 1. 

Subventioner 
Enligt en sammanställning som gjordes 2010 av den faktiska kostnaden för alla hallar 
i Österåkers kommun kan man se hur mycket hyran subventionerades i Taxa 1 det 
året. Timkostnaden räknades ut genom att sammanställa kostnader för hyra/år, 
städning, material och personal dividerat med antal möjliga uthyrningsbara timmar. 
Kostnaderna har ökat sedan dess, inte minst eftersom det sedan 2010 tillkommit el 
och vatten som då ingick i hyran. Samtidigt har taxorna hållits konstanta. 
Subventionsgraden har därmed ökat ytterligare sedan 2010 även om den exakta 
summan inte går att räkna ut på grund av ändrade redovisningsrutiner. 

Tabell 1. Hallsubvention 2010. Källa Sport och friluft. 

Hallar Timkostnad Taxa I 2010 Taxa I 2015 Subvention 2010 

Hacksta 305 85 85 72% 

Margretelund 159 50 50 69% 

Ljusterö I3I 50 50 62% 

Roslagskulla 167 50 50 70% 

Rydbo 128 50 50 61% 

Sjökarby 127 50 45 61% 
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Skärgårdsstad 206 

Solskiftet 156 

Österåkers Sportcentrum A-hall 638 

Österåkers Sportcentrum B-hall 638 

Tråsättra 225 

Åkerstorp 69 

Österskär 108 

Ishall I och 2* 723 

50 50 76% 

50 50 68% 

85 95 87% 

85 85 87% 

85 85 62% 

45 50 34% 

50 50 54% 

120 125 83% 

Dessa subventioner betraktas av de flesta kommuner som en del av de bidrag man 
ger till föreningslivet och i stort sett alla kommuner i Sverige har någon form av 
subvention. 

Intäkter från taxor 
Intäkterna från föreningar, för barn och ungdom samt vuxna, uppgår till 2 238 mnkr. 
Det belopp som kommer in via barn och unga, det vill säga Taxa 1, är inte tydligt 
särredovisade men på Sport och friluft uppskattar man att cirka 80 % är bam- och 
ungdomsverksamhet. 

Tabell 2. Taxor betalda av föreningar. Barn- och ungdomtaxor och vuxentaxor är här inte separerade. Då 
barn- och ungdomsverksamhet har förtur i kommunens hallar står merparten av dessa taxor för bam- och 
ungdomsverksamhet. Källa Sport och friluft. 

Taxor betalda av föreningar 2014 

Fotbollsplaner och friidrott (S & F) 

Hallar (S & F) 

Ishallar (S & F) 

Simhallar (Medley) 

Summa 

274 398 

I 167 845 

715 894 

80 000 

2 238 137 

Förhållandet bidrag och taxa i Österåkers kommun 
Förhållandet mellan barn- och ungdomstaxor och bidrag i Österåkers kommun är att 
föreningarna i de allra flesta fall betalar mer i taxa än de får i bidrag. 

Tabell 3. Den taxa föreningar har betalat ställt i förhållande till de aktivitetsbidrag dessa föreningarfår. 
Källa betald taxa, Sport och fri luft. Källa aktivitetsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Taxa och bidrag 2014 - ungdom 
Betald taxa Åktivitetsbidrag 

Badmintonklubben Returen 29 717 18 632 

Eastcoast Cheerleaders 45 960 33 780 

IFK Österåker Bordtennis 43 025 17 336 
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IFK Österåker Fotboll 165 447 234 192 

IFK Österåker Konståkning 113 360 86 344 

IFK Österåker Vikings HC 162 483 90 304 

Ljusterö IS* 13 769 85 684 

Roslagens If 35 268 21 980 

Roslagskulla If* 1 335 69 236 

Rydbo If 16 523 10 924 

Shorinjikempo Stockholm N 9 540 4 208 

Skärgårdsstads If 17 500 1 868 

Åkersberga Basket Uf 104 256 84412 

Åkersberga Bollklubb* 80 484 388 604 

Åkersberga Handbollklubb 88 103 69 056 

Åkersberga Innebandyförening 234 504 217 804 

Åkersberga Karateklubb 8 660 6 864 

Åkersberga Samuraj Karateklubb 31 960 56 216 

Åkersberga Sportklubb 51 613 60 544 

Åsätra Vi Unga 10 275 4 504 

Österåkers Taekwondoklubb 7900 12 344 

Österåkers Trampolinförening 34 563 30 208 

*har även egen anläggning 

Förhållandet mellan bidrag och kostnader för egna anläggningar 
Anläggningsbidraget kan sökas av de barn- och ungdoms föreningar som äger och 
driver sina egna anläggningar. Kriterierna för hur bidraget fördelas är otydligt 
utformade vilket gör att fördelningen sker efter tradition och i ungefärligt förhållande 
till hur stora kostnader föreningarna har. 

Tabell 4. Kostnader och bidrag föreningar har som äger och driver egna anläggningar. Källa Kultur-
och fritidsförvaltningen. 

Förening Kostnader Anläggningsbidrag Bidrag totalt 

Friskis & Svettis -3 154 280 35 000 46 536 

Österåkers Sportfiskeklubb 93 500 35 000 35 000 

Ljusterö IS 99 997 65 000 85 684 

Åsätra MK 104 346 65 000 70 520 

Österåkers Scoutkår 94 522 65 000 90 504 

Roslagskulla IF 109 565 65 000 69 236 

Skånsta Ryttare 785 000 170 000 261 896 

Åkersberga Tennisklubb 484 000 160 000 310 200 

Åkersberga Bollklubb 410 545 160 000 388 604 
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Att äga och driva sin egen anläggning har både för- och nackdelar. Fördelen är att 
man har full tillgång till hallen och kan bedriva verksamheten på helt egna villkor. 
Nackdelen är att det är ett större ansvar och kräver kunskap och ekonomisk stabilitet 
från föreningens sida för att underhålla byggnader. Det gör också att föreningen 
måste ägna sig åt frågor som inte hör till den omedelbara kärnverksamheten. 

Ytterligare en variant av anläggningsbrukande blir allt vanligare i kommunen. Det är 
de föreningar som inte får plats i de kommunala lokalerna, eftersom det råder ett 
underskott, och inte heller har möjlighet att skaffa egna lokaler. De blir hänvisade till 
privata hyresvärdar som tar marknadsmässiga priser om inte föreningarna lyckas 
förhandla ner dem. I bidragssystemet, som det är utformat idag, är det dessa 
föreningar som får minst stöd. 

Omvärldsbevakning 

En arbetsgrupp har på uppdrag av Föreningen Storstockholms kultur- och 
fritidschefer (FSKF)* genomfört en kartiäggning av de bidrag som ges till 
föreningslivet i Stockholms län. Av länets totalt 26 kommuner är det tio som 2014 
uppgett att de har nolltaxa, det vill säga 38 %. Dessa är: 

Ekerö 
Huddinge 
Nykvarn 
Salem 
Sigtuna 
Stockholm stad 
Sundbyberg 
Södertälje 
Tyresö 
Upplands Bro 

Stefan Friden som är idrottskonsulent i Tyresö kommun har även ingått i 
arbetsgruppen som genomfört kartiäggningen. Han menar att det finns både för- och 
nackdelar med nolltaxa. 

Fördelen är att det blir en tydlig signal att kommunen satsar på föreningslivet. 
För politiken är det en medveten satsning och man vill ses som en 
idrottskommun. Nackdelarna är uppenbara. Föreningarna överbokar och det 
är svårt att se vad det verkliga behovet är. Vi måste då och då genomföra 
kontroller måste, menar Stefan Fridén. 

En fallstudie 
Företagsekonomiska institutionen på Stockholms Universitet har genomfört en 
fallstudie kring för- och nackdelar med att ha nolltaxa för barn- och 
ungdomsverksamhet (Att ha eller inte ha nolltaxa - En fallstudie om nolltaxans fördelar och 
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nackdelar för barn och ungdomars idrottsverksamhet i Stockholm stad, Kandidatuppsats 10 poäng, 
HT 2005). 

I fallstudien har man intresserat sig för effekterna av nolltaxa, om det är ett 
ekonomiskt motiverat system eller om det endast kan ses som ett politiskt 
styrinstrument. Man har tittat närmare på tre kommuner, Stockholm stad som har 
nolltaxa, Nacka kommun samt Haninge kommun som bägge gått ifrån ett system 
med nolltaxa. Utredarna anser inte att det går, utifrån den information man fått fram, 
att säga entydigt ja eller nej till nolltaxa. Den största invändningen man har emot 
nolltaxan, så som den är utformad i den kommun man tittat närmare på, är att inte 
alla föreningar omfattas av det stödet, till exempel de föreningar som inte kan bedriva 
sin verksamhet i kommunala lokaler. 

Andra slutsatser man dragit är: 

Om Stockholm stad skulle gå ifrån nolltaxa antar undersökarna att det skulle 
frigöra tider. Det var en tydlig erfarenhet som gjordes i Haninge även om 
taxan hölls låg. 
Prisnivån bör sättas i relation till övrigt bidragssystem. Om föreningarna 
betalar i taxor vad de får i bidrag blir det ett nollsummespel som innebär 
mycket administration för föreningarna. 
Genom att hålla rätt balans mellan taxor och bidragsnivå får kommunen en 
fungerande styrmekanism för optimalt hallutnyttjande. 

Slutsatser 

Föreningars ekonomi baseras, i de allra flesta fall, främst på medlemsavgifter men 
även på bidrag från stat och kommun. Verksamheterna drivs i övrigt med hjälp av 
ideella insatser. En av de viktigaste förutsättningarna för föreningarna är att ha en yta 
eller anläggning att bedriva sin verksamhet på eller i. Kostnaden för den 
ytan/anläggningen, eller snarare balansen mellan kostnader och bidrag, är av stor vikt 
för hur låg en förening kan hålla sina medlemsavgifter. Låga medlemsavgifter, i sin 
tur, är en förutsättning för att så många som möjligt i ett samhälle kan delta i 
föreningslivet. 

I alliansen överenskommelse står angivet att föreningsstödet bör förstärkas för barn-
och ungdomsverksamhet. Det står även att man vill stimulera ideella föreningar att ta 
över drift av anläggningar och annan verksamhet. Detta bör ställas i relation till 
förslaget om nolltaxa. 

En total bidragsöversyn kan ge bättre verktyg för att se på vilket sätt föreningsstödet 
bör förstärkas, om det är nolltaxa eller om det är genom andra, mer riktade, bidrag. 
Vidare behöver också en modell tas fram för hur man ska stimulera ideella förenigar 
att ta över drift av anläggningar och annan verksamhet. Då föreningar till största del 
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drivs av ideella krafter så går dess förmåga till engagemang i cykler. Det finns många 
vinster med föreningsdrift. Samtidigt är det en generell erfarenhet att föreningsdrift 
fortsatt innebär insatser från kommunen via bidrag, stöd och tillfälliga insatser då 
föreningen inte helt kan garantera stabilitet över tid. 

Få föreningar har råd att betala marknadsmässiga hyror. Anläggningssituationen är 
sådan i kommunen att det i dagsläget inte finns utrymme för fler föreningar, eller 
andra idrotter, att etablera sig i kommunala lokaler. Det, i sin tur, gör att utbudet av 
olika aktiviteter blir begränsade och att valfriheten inte är så hög som den skulle 
kunna vara. I dagsläget är en satsning på nolltaxa en bidragssatsning på de etablerade 
idrotterna som redan har utrymme i kommunens lokaler. Den bilden kan förvisso 
förändras i grunden om kommunen väljer att satsa på nya anläggningar. I dagsläget är 
det dock av vikt att hallarna nyttjas så effektivt som möjligt. Det måste säkerställas 
genom tydliga riktlinjerer och uppföljningar, vilket redan i dag skulle behöva ses över. 
Erfarenheten som ges av nolltaxa är just att det blir ytterligare något mer komplicerat 
att säkerställa det effektiva användandet. 

Det som i dagsläget talar emot nolltaxa är: 

Innan byggandet kommer ikapp har Österåkers kommun ett behov av hallar. 
De hallar som finns måste utnyttjas effektivt. Införandet av nolltaxa verkar 
kunna leda till överbokningar och ett sämre utnyttjande av halltider. 
Ojämliketen gentemot de föreningar som inte har verksamhet i kommunens 
lokaler förstärks, fram för allt hos de föreningar som hyr hos privata 
hyresvärdar efter marknadspris. 
Osäkerhet kring vem det är som gynnas av nolltaxa. 

Det som i dagsläget talar för nolltaxa är: 

Det symboliska värdet för föreningarna. 
Ökade möjligheter för föreningarna som har verksamhet i kommunens 
lokaler att hålla nere medlemsavgifter. Det innebär att så många som möjligt 
av kommunens barn och ungdomar kan ta del av föreningslivet. 
Minskad administration för föreningslivet. 

Källkritik och frågetecken 

Det finns ett antal saker vi i kommunen inte har full kunskap om och skulle behöva 
genomlysa. Bland annat inhämtas redovisning av nyttjandegrad och hur mycket 
intäkter som utföraren får i olika taxe-nivåer inte på ett systematiskt sätt. Det är en 
uppenbar risk för felmarginal i de inhämtade uppgifterna, men principiellt stämmer 
de. 
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Formuleringen kring taxe-nivåerna har med åren formulerats om och vaskats ur. Idag 
existerar olika tolkningar kring vad som menas med Taxa 1. Ska den endast omfattas 
ideella barn- och ungdomsföreningar eller även företag med barn- och 
ungdomsverksamhet? Ska föreningar som är godkända barn- och ungdomsföreningar 
i Österåkers kommun även kunna hyra till taxa 1 för sin vuxenverksamhet? 

Hur ska kostnaden för nolltaxa beräknas? Ska den baseras på faktiskt utnyttjade tider, 
vilket gör att summan kommer variera från år till år, eller ska den baseras på 
teoretiskt möjliga tider att hyra ut? 

Ska nolltaxa genomföras med tillskott av bidragsmedel eller en omfördelning av 
befintliga resurser? 

Utredningens förslag 

Det är fullt möjligt att genomföra nolltaxa med hänsyn till dess för- och nackdelar. 
Dock är det i grunden ett politiskt beslut som måste fattas, och likaså kring frågan 
om medel ska tilldelas eller omfördelas. 

Bidrag är ett sätt att gynna den verksamhet som föreningar bedriver. Man kan anse 
den god nog utan att ställa mer krav. Men bidrag är också ett sätt, kanske det mest 
effektiva sättet, för politiker att stimulera önskade beteenden. 

Innan nolltaxa införs skulle det vara av värde att genomföra en total bidragsöversyn 
för att se om bidragen utgår från de önskemål politiken har. Österåkers kommun har 
en mycket förenklad modell för bidrag, medan det finns möjlighet att med bidrag 
stödja verksamhet för människor med funktionsnedsättning, utbildningsinsatser för 
ledare, eller verksamhet för ensamkommande flyktingbarn för att ge några exempel. 
En total översyn innebär också att man kan få fram fakta, till exempel om samma 
förutsättningar ges för flickors som för pojkars idrottande. 

Katti Bauer 
Sakkunnig Idrott- och fritid 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Bilaga 
Länkar till olika utredningar och undersökningar 
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Bilaga 

Länkar till olika utredningar och undersökningar 

För och nackdelar med nolltaxa - En förstudie om nolltaxans fördelat och nackdelar 
för barn och ungdomars idrottande i Stockholm stad. Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms universitet. Joakim Eriksson och Petra Hedén. 
http: //www.diva-portal.org/smash/get/diva2:l 95891/FULLTEXTOl.pdf 

Subventionsutredning - Kommunala idrott- och fritidsanläggningar, april 2014, 
Halmstad, Teknik- och fritidsförvaltningen. 
http://www.halmstad.se/download/18.2fl41be31458f0cfbac68c/1398365445324/S 
ubventionsutredning+2014-04-09.pdf 

Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Huddinge kommun, 
preliminär rapport 2012-04-10, Hugo Blom, Christer Fahlström och Anders 
Lundkvist. 
http://www.huddinge.se/Global/kvalitetsguiden/kultur och fritid/rapporter och 
revisioner/Prel rapport stödet till foreningslivet.pdf 

Översyn av bidrag och hyror för idrottsföreningar i Östersunds kommun -
Remissmaterial 2009-03-24, Kommunlednings förvaltningen. 
http: / / www.ostersund.se/ download/18.5720c28511 fd69fa00580006611/135161416 
349 9 /remiss+hyror+och+bidrag.pdf 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2014-12-15 ms/m\oo 
Forts. KF § 9:31 

15. 50 % av årets resultat för 2014 som överstiget 2 % av eget kapital ska 
reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget 
kapital. Övriga 50 % kommer att hanteras i samband med 
resultatutjämningsreserv. 

16. Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av 
borgensåtagandet för år 2015. 

17. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt stöd till politiska 
partiet för 2015-2018 fastställs enligt bilaga 21. 

18. Friskvårdsbidrag för 2015 höjs från 1 200 till 1300 kr/år och person dvs. 
en höjning med 100 kr per år. 

19. Anslå 15 Mkr för resecentrum och infartsparkeringar i Arningeområde 
under förutsättning av finansieringsavtal mellan Täby kommun och 
Österåkers kommun träffas. 

20. Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse 
med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

Särskilda uppdrag 
21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera söndagsöppet 
på Österåkers bibliotek. 

22a. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till 
kulturella aktiviteter för äldre över 65. 

—"" 22b. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2015 se över 
nolltaxa för barn och ungdomsföreningar. 

23. Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en modell för uppföljning 
avseende samband mellan resursåtgång, prestation, resultat samt effekter 
för både skolor och förskolor. Resultatet ska vara tillgängligt på 
enhetsnivå för medborgarna. 

Forts, nästa sida 

\ IIA r-Jus:terancjes signaturer Utdragsbestyrkande 



Öste rå k 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § I 1:16 Dnr. KS 2015/0185-100 

Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljö-
och sociala krav i offentlig upphandling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion 16/2015 besvarad dels med hänvisning till de policys och lagar och regler som 
kommunens upphandlingsenhet och inköpande verksamheter följer och dels genom att 
uppdra till kommunstyrelsens kontor att utarbeta ett förslag till uppförandekod för hållbar 
upphandling inom Österåkers kommun. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
I en motion daterad 2015-04-28 föreslår motionären att miljö- och sociala krav ska beaktas 
och ställas i så stor utsträckning som möjligt vid inköp av varor och tjänster i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 
- Kommunstyrelsens kontors, upphandlingsenhetens, tjänsteudåtande daterat 2015-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motionen 16/2015 besvarad dels med hänvisning till de policys och lagar och regler som 
kommunens upphandlingsenhet och inköpande verksamheter följer och dels genom att 
uppdra till kommunstyrelsens kontor att utarbeta ett förslag till uppförandekod för hållbar 
upphandling inom Österåkers kommun. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:16 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-09-28, § 11:16 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander - Jonas J. X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson -

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-09-02 
Dnr KS 2015/0185-100(1) 

Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljö- och 
sociala krav i offentlig upphandling 

Sammanfattning 

I en motion daterad 2015-04-28 föreslår motionären att miljö- och sociala krav ska beaktas och 
ställas i så stor utsträckning som möjligt vid inköp av varor och tjänster i kommunen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till de policys och lagar och regler som kommunens 
upphandlingsenhet och inköpande verksamheter följer, där bland annat miljö- och sociala krav redan 
ställs i de flesta upphandlingar. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunstyrelsens kontor/upphandlingsenheten 2015-08-26 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor/ Till Kommunstyrelsen 
Upphandlingsenheten 
Fredrik Strand 
Datum 2015-08-26 
Dnr KS 2015/0185-100 (I) 

Svar på motion nr. 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljö- och 
sociala krav i offentlig upphandling 

Sammanfattning 
I motion från Maria Ende (S) framkommer två att-satser: 
1) Att varor och tjänster som upphandlas för en offentlig finansierad verksamhet ska ha en 
miljömässig eller social märkning i så stor utsträckning som möjligt. 
2) Att en plan tas fram för att uppnå en nivå av inköp av etisk eller miljömässiga hänsyn som idag är 
möjligt samt att en årlig redovisning sker till KS om hur detta ser ut. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till de policyer och lagar och regler som kommunens 
upphandlingsenhet och inköpande verksamheter följer. 

Att-sats 1: Anses besvarad. Idag ställs miljö- och sociala krav i flertalet av våra upphandlingar. 
Kommunen går längre än vad gällande lagar och regler kräver. Som exempel kan anges att 
kommunen har en bilpool bestående av endast miljöbilar och en elbil, att kommunen endast köper 
in ekologisk mjölk samt att kommunen utvärderat flertalet upphandlingar med hänsyn till miljö- och 
sociala krav (leasingbilar, klottersanering, GC-vägar etc.). 
Inför varje upphandling går en arbetsgrupp igenom vad för krav som ska ställas och bland de krav 
som diskuteras fmns sociala- och miljökrav. De kraven läggs in när så är lämpligt. 

Att-sats 2: Anses besvarad med hänvisning til1 förklaring under att-sats 1. 

Bakgrund 
I motion KS 2015/0185-100 (1) anges att vår kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 700 
miljoner kronor per år. Pengarna kommer från kommunens invånare i form av skatt och bör således 
spenderas på bästa möjliga sätt. Därför föreslås att vid inköp av varor och tjänster ska miljö- och 
sociala krav beaktas och ställas i så stor utsträckning som möjligt. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, upphandlingsenheten, har inget att erinra. 
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Miljö- och sociala krav i offentlig 
upphandling 
I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en 
stor möjlighet att påverka produktionen av varor och tjänster i en mer hållbar riktning. I Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) anges att man bör ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. 

Även vår kommun är en stor aktör och upphandlar varor och tjänster för cirka 700 miljoner kronor 
varje år. Och precis som kommunen skriver på hemsidan så kommer pengarna från kommunens 
invånare i form av skatt och att det är viktigt att de spenderas på bästa möjliga sätt. Även de 
offentliga pengar som nyttjas av privata utförare ska användas på ett hållbart sätt och enligt de 
policys och riktlinjer kommunen har. 

Vi har full förståelse att det inte kan över natt förändras men vi vill även att arbetet tas på allvar. En 
plan bör tas fram för att uppnå full effekt i avtalstecknandet etc. och denna plan bör årligen 
uppdateras och redovisas till KS. Ett stöd för samtliga som uppbär offentlig finansiering bör också tas 
fram och hållas uppdaterad. 

Att kommunen skall upphandla varor och tjänster i en mer hållbar riktning ligger väl i linje med 
kommunen nu intensifierade arbete med klimat och hållbarhetsfrågor. 

Mot bakgrund av detta yrkar vi: 

Att varor och tjänster som upphandlas för en offentlig finansierad verksamhet ska ha en 
miljömässig eller social märkning i så stor utsträckning som möjligt. 

Att en plan tas fram för att uppnå en nivå av inköp av etisk eller miljömässiga hänsyn som 
idag är möjligt samt att en årlig redovisning sker till KS om hur detta ser ut. 

För socialdemokraterna 

Marie Ende 


