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Östei, i. 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § I 1:6 Dnr. KS 2014/0355-100 

Svar på medborgarförslag nr 15/2014 - Förbättra informationen 
(skyltning och märkning) om kommunens cykelstråk 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslaget 15/2014 med hänvisning till det arbete 
Samhällsbyggnads förvaltningen kontinuerligt bedriver med att förenkla för gående och 
cyklister med hjälp av skyltning och att kontinuerligt rusta upp och förbättra skyltningen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 15/2014 anser att det saknas tillräckligt med information och att det är 
dåligt skyltat vad det gäller kommunens gång- och cykelvägar. Österåkers kommun arbetar 
kontinuerligt med att utveckla och förbättra skyltning och övrig information för gående och 
cyklande. Felanmälningssystemet på kommunens hemsida finns som ett verktyg för 
medborgarna att påpeka brister och andra driftsynpunkter till kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
bifalla medborgarförslaget 15/2014 med hänvisning till det arbete 
Samhällsbyggnads förvaltningen kontinuerligt bedriver med att förenkla för gående och 
cyklister med hjälp av skyltning och att kontinuerligt rusta upp och förbättra skyltningen. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Johan Bergqvist 
Datum 2015-09-07 
Dnr KS 2014/0355-100 

Svar på medborgarförslag nr 15/2014 - Förbättra informationen 
(skyltning och märkning) av kommunens cykelstråk 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 15/2014 anser att det saknas tillräckligt med information och att det är dåligt 
skyltat vad det gäller kommunens gång- och cykelvägar. Österåkers kommun arbetar kontinuerligt 
med att utveckla och förbättra skyltning och övrig information för gående och cyklande. 
Felanmälningssystcmct på kommunens hemsida finns som ett verktyg för medborgarna att påpeka 
brister och andra driftsynpunkter till kommunen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Bifalla medborgarförslaget om att förbättra informationen (skyltning och märkning) av kommunens 
cykelstråk, med hänvisning till kommunens kontinuerliga underhållsarbete av skyltar. 

Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår en förbättrad information 
gällande gång- och cykelvägar. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra informationen 
på kommunens befintliga gång- och cykelvägar. I kommunens uppdaterade cykelplan 2015 är cn 
förbättrad och tydligare skyltning av kommunens befintliga cykelnät utpekat som en viktig del i 
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete för att öka andelen cyldande. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
avser även att ta fram ett vägvisningssystem för att öka informationen gällande cykelvägar till och 
från målpunkter i kommunen. 
För medborgarna finns möjlighet att anmäla brister i skyltning och andra driftsynpunkter till 
felanmälansystcm som finns på kommunens hemsida. Med hänsyn till att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt bedriver ett arbete med att förbättra och förenkla för 
gående och cyklande anses medborgarförslaget 15/2014 bifallet. 

Bakgrund 

Bilagor 

Anna ArMerman Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 

Sida 1 av 1 



Ordförandeförslag 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-09-02 
Dnr 2014/0355-100 

Svar på medborgarförslag nr 15/2014 - Förbättra informationen 
(skyltning och märkning) om kommunens cykelstråk 

Sammanfattning 

I medborgarförslag nr 15/2014 anser förslagsställaren att det saknas tillräckligt med information och 
att det behövs bättre skyltning vad gäller kommunens gång- och cykelvägar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till det arbete Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontinuerligt bedriver med att förenkla för gående och cyklister med hjälp av skyltning och att 
kontinuerligt rusta upp och förbättra skyltningen. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-08-31 

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 

Sida I av I 



Förslag 3 
Var får man cykla ? , . , 
Skyltning och märkning är inte konsekvent, så jag föreslår att man gar igenom och 
förbättrar informationen till glädje både för fotgängare och cyklister. 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § 11:7 Dnr. KS 2014/0358-100 

Svar på medborgarförslag nr 18/2014 - Öka antalet cykelställ i 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslaget 18/2014 med hänvisning till Samhällsbyggnads förvaltningens 
arbete med att ordna trygga och attraktiva cykelparkeringar. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 18/2014 anser att det finns för få cykelparkeringar i centrum. Under 
sommaren har Samhällsbyggnads förvaltningen inventerat standarden på de befintliga 
cykelparkeringarna i centrum. Detta för att kommunen ska kunna höja cykelparkeringarnas 
standard. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:9. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att bifalla 
medborgarförslaget 18/2014 med hänvisning till Samhällsbyggnads förvaltningens arbete med 
att ordna trygga och attraktiva cykelparkeringar. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

O 

Äkersberga centrum 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jill Kommunstyrelsen 
Johan Bergqvist 

Datum 2015-09-07 
Dnr KS 2014/0358-100 

Svar på medborgarförslag nr 18/2014 - Öka antalet cykelställ i 
Åkersberga centrum 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 18/2014 anser att det finns för få cykelparkeringar i centrum. Under sommaren 
har Samhällsbyggnads förvaltningen inventerat standarden på de befintliga cykelparkeringarna i 
centrum. Detta för att kommunen ska kunna höja cykelparkeringarnas standard. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Bifalla medborgarförslaget om att öka antalet cykelställ i Åkersberga centrum med hänvisning till 
Samhällsbyggnads förvaltningens arbete med cykelparkerings frågor. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att kommunen kardägger var i 
centrum medborgarna parkerar sina cyklar och utökar antalet cykelställ där behov finns. 

Förvaltningens slutsatser 
I enlighet med cykelplanen arbetar kommunen kontinuerligt med att ordna trygga och attraktiva 
cykelparkeringar. Under sommaren 2015 har Samhällsbyggnads förvaltningen inventerat kommunens 
målpunkter för att se om det finns ett behov av upprustning av befintliga cykelparkeringar eller om 
det finns ett behov av att bygga nya parkeringar. Kommunen arbetar även med att forsla bort 
övergivna cyklar. Med hänsyn till det arbete kommunen bedriver idag i enlighet med cykelplanen 
anses medborgarförslag nr 18/2014 vara bifallet. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag 18/2014. 

•Arma Anderman 
Väg- och trafikchef 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 81000 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av I 



Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-09-02 
Dnr KS 2014/0358-100 (tfW 

0 Österåker 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag nr 18/2014 - Öka antalet cykelställ i 
o 

Åkersberga 

Sammanfattning 

Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag där det föreslås att kommunen kartlägger var 
i centrum besökarna parkerar sina cyklar och att antalet cykelställ utökas, då dessa enligt 
förslagsställaren är för få. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att 
ordna trygga och attraktiva cykelparkeringar. 

Bakgrund 

Tjänsteutiåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-08-31 

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 

Sida I av I 



Ulllaixi*,.-

Förslag 6 
Vi är många som cyklar till centrum men ofta är det svårt att hitta lediga cykelställ. 
Jag föreslår att Ni kartlägger var cyklisterna vill parkera och där utökar antalet fä j ().V) £ (i) 
cykelställ. Det blir trevligare så ! 

Jag ser fram mot en positiv återkoppling 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § I 1:14 Dnr. KS 2015/0101-100 

Svar på medborgarförslag nr 4/2015 - Angående djurskyddskrav i 
den offentliga upphandlingen 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslaget 4/2015 besvarat med hänvisning till det avtal kommunen idag har 
med Arla, avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som 
köps in är dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag, inkommet till Österåkers kommun 2015-02-27, föreslår att de 
mejeriprodukter som kommunen köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska 
djurskyddslagens standarder och att de ska ha tillgång till utevistelse. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-02. 
- Kommunstyrelsens kontor, upphandlingsenheten, tjänsteudåtande daterat 2015-08-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget 4/2015 besvarat med hänvisning till det avtal kommunen idag har med 
Arla, avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som köps 
in är dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-09-02 
Dnr KS 2015/0101-100 (1) 

Svar på medborgarförslag nr 4/2015 - Angående djurskyddskrav i den 
offentliga upphandlingen 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag, inkommet till Österåkers kommun 2015-02-27, föreslår att de 
mejeriprodukter som kommunen köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska 
djurskyddslagens standarder och att de ska ha tillgång till utevistelse. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det avtal kommunen idag har med Arla, 
avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som köps in är 
dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

Motivering 

Alliansen i Österåker vill att kommunens verksamheter i största möjliga utsträckning väljer 
ekologiska livsmedel. Där så är möjligt ska även närproducerade alternativ beaktas. En god 
djurhållning, där djurskyddslagen följs, är och ska vara ett absolut krav för våra avtalsparter inom 
detta område. 

Tjänsteudåtande från Kommunstyrelsens kontor/upphandlingsenheten daterat 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 

Bakgrund 

Sida I av I 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor/ Till Kommunstyrelsen 
Upphandiingsenheten 
Fredrik Strand 
Datum 2015-08-26 
Dnr KS 2015/0101-100 (I) 

Svar till medborgarförslag nr 4/2015 - Angående djurskydds krav i 
offentliga upphandlingen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslagit att de mejeriprodukterna kommunen köper in 
ska komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och att de ska ha 
tillgång till utevistelse. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till det avtal kommunen idag har avseende 
mejeriprodukter. Kommunen köper idag endast in svenska mejeriprodukter från Arla, vilka följer de 
svenska djurskyddslagarna. Den mjölk, som utgör den största delen av kommunens inköp av 
mejeriprodukter, som köps in är ekologisk och kommer ifrån Sverige. 

Bakgrund 
2015-02-27 inkom medborgarförslag med diarienummer KS 2015/0101-100 (1) som avsåg att 
kommunen bör ställa krav på att de mejeriprodukter som köps in måste komma från kor som hålls 
enligt den enligt den svenska djurskyddslagens standarder och att de ska ha tillgång till utevistelse. 
I en konsumentundersökning gjord av YouGov på uppdrag av World Animal Protection 2012, 
svarade 94% att de anser att alla mjölkkor bör ha tillgång ull bete under åtminstone den varma delen 
av året, och att 78% av kors välfärdsbehov inte kan tillgodoses om de hålls permanent inomhus. 

Förvaltningens slutsatser 
It erinra. 

yp V-i 
Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Fré&St/and 
Upphandlingschef 

Expedieras 

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

Sida I av 2 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

- Kommundirektören 
- Akt 

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

Sida 2 av 2 



0 Österåker 

llM. 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

©Sfi^ÄICI^S ECOJVäMUfci 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -03- 0 2 

Medborgarförslag 
EJMLJM ZM ^ 

Förslag (endast ett ämne)* 

Angående djurskyddskrav 
Beskrivning* 

Till Kommunfullmäktige 
Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen. 

Jag vill se att de mejeriprodukter som upphandlas här i kommunen lever upp till den svenska djurskyddslagstiftningen, och att kommunen säkerställer att 
da mejeriprodukter som serveras kommer från kor som har fått gå ute och beta. 

För mig och många andra invånare är det viktigt att mjölkkoma och de andra livsmedelsproducerande djuren har en bra välfärd. I en 
konsumentundersökning gjord av YouGov på uppdrag av Worid Animal Protection 2012, svarade 94 % att de anser att alla mjölkkor bör ha tillgång till 
bete under åtminstone den varma delen av året, och 78 % att kors välfärdsbehov Inte kan tillgodoses om de hålls permanent Inomhus. Forskningen visar 
att utevistelse och bete ger de bästa förutsättningarna för en god hälsa och välfärd hos kor. Djuren får motion och kan röra sig på ett naturligt sätt. 
Betande djur bidrar dessutom till den biologiska mångfalden genom att betet skapar en miljö som är livsviktig för många växter och djur. 

Från politiskt håll behövs tydliga direktiv att välja livsmedel med så höga djurskyddsstandarder som möjligt i de upphandlingar som görs. Detta genom 
att till exempel välja ekologiska råvaror och minska andelen Importerade mejeriprodukter som ost, där råvaran kommer från kor som till skillnad från i 
Sverige inte har fått vara ute på bete. 

Mitt förslag är. Att vår kommun bör gå i bräschen och ställa krav på de mejeriprodukter som köps in - dessa måste komma från kor som hålls enligt den 
svenska djurskyddslagens standarder och har tillgång till utevistelse. 



Öste ,.. 
Hf Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § I 1:15 Dnr. KS 2015/0159-100 

Svar på medborgarförslag nr 7/2015 - Djurskyddskrav i offentliga 
upphandlingen 

Kommunstyrelsens beslut 

Analogt med medborgarförslaget 4/2015, anse medborgarförslag 7/2015 besvarat med 
hänvisning till det avtal kommunen idag har med Arla, avseende mejeriprodukter, vilka följer 
de svenska djurskyddslagarna. Mjölken som köps in är dessutom ekologisk och kommer från 
Sverige. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslagit att de mejeriprodukterna kommunen köper 
in ska komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och att de 
ska ha tillgång till utevistelse. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:8. 
- 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 ordförandeförslaget innebärande att analogt med 
medborgarförslaget 4/2015, anse medborgarförslaget 7/2015 besvarat med hänvisning till det 
avtal kommunen idag har med Arla, avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska 
djurskyddslagarna. Mjölken som köps in är dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer 

hrCf 
Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-09-02 
Dnr KS 2015/0159-100(1) 

Svar på medborgarförslag nr 7/2015 - Angående djurskyddskrav i den 
offentliga upphandlingen 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag, inkommet till Österåkers kommun 2015-02-27, föreslår att de 
mejeriprodukter som kommunen köper in ska komma från kor som hålls enligt den svenska 
djurskyddslagens standarder och att de ska ha tillgång till utevistelse. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att, analogt med medborgarförslag 4/2015, anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
det avtal kommunen idag har med Arla, avseende mejeriprodukter, vilka följer de svenska 
djurskyddslagarna. Mjölken som köps in är dessutom ekologisk och kommer från Sverige. 

Motivering 

Alliansen i Österåker vill att kommunens verksamheter i största möjliga utsträckning väljer 
ekologiska livsmedel. Där så är möjligt ska även närproducerade alternativ beaktas. En god 
djurhållning, där djurskyddslagen följs, är och ska vara ett absolut krav för våra avtalsparter inom 
detta område. 

Tjänsteudåtande från Kommunstyrelsens kontor/upphandlingsenheten daterat 2015-08-26 

Bakgrund 

Michaela Fletch* 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 

Sida I av I 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor/ Till Kommunstyrelsen 
Upphandlingsenheten 
Fredrik Strand 
Datum 2015-08-26 
Dnr KS 2015/0159-100 (*) ('~|) 

Svar till medborgarförslag nr 7/2015 - Angående djurskyddskrav i 
offentliga upphandlingen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslagit att de mejeriprodukterna kommunen köper in 
ska komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och att de ska ha 
tillgång till utevistelse. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till det avtal kommunen idag har avseende 
mejeriprodukter. Kommunen köper idag endast in svenska mejeriprodukter från Arla, vilka följer de 
svenska djurskyddslagarna. Den mjölk, som utgör den största delen av kommunens inköp av 
mejeriprodukter, som köps in är ekologisk och kommer ifrån Sverige. 

Bakgrund 
2015-02-27 inkom medborgarförslag med diarienummer KS 2015/0159-100 (1) som avsåg att 
kommunen bör ställa krav på att de mejeriprodukter som köps in måste komma från kor som hålls 
enligt den enligt den svenska djurskyddslagens standarder och att de ska ha tillgång till utevistelse. 

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

Ffedrik Strand 
Kommundirektör Upphandlingschef 

Expedieras 

- Kommundirektören 
-Akt 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

7-
* , ' • -4U -. t 

KOMMUNSTYRELSEN 

D.nr: 
Ké iDtf/öffi -M f/) - / 

Förslag (endast ett ämne)* 

Djurskyddskrav i offentliga upphandlingen 
Beskrivning* (| 

Jag vill att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter som serveras, kommer fr«n kor 
som £tt g4 ute o beta, och att de mejeriprodukter som upphandlas hfr, lever upp till den 
svenska djurskyddslagstiftningen. 
Ftfr mig, och många andra, clr det viktigt att mjölkkorna och de andra 
livsmedelsproducerande djuren har en bra usltfrd. Utevistelse o bete,åtminstone under 
den varma &rstiden, ger de bfeta forutsättningarna till en bra h^sa, och vWtfrd hos kor. 
Betande djur bidrar dessutom till den biologiska mångfalden genom miljon som skapas 
di t ( 
Jag vill att var kommun gsr i fronten, och stiller krav pa de mejeriprodukter som kops in-
dessa rmste komma frÄn kor som hills enligt den svenska djurskyddslagens standarden, 
och har tillgäng till utevistelse 

Namn * 
Marianne Troberg 

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



Öste i 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § 11:17 Dnr. KS 2015/0271-821 

Utredning av förutsättningar för att anlägga en multihall och 
rackethall 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsätta 200 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 2015 för inledande konsultarbete till 
en förstudie. 

2. Avrapportering av förstudien samt ekonomiska konsekvenser ska ske till Kommunstyrelsen 
senast februari 2016. 

3. I budget 2016 och plan 2017-18 beakta att avsätta likvider om 5 mkr för 2016 samt 1,7 mkr 
för 2017. Utgiften övergår senare till slutlig ägare som en del av den totala investeringen. 

4. Arbetet med förstudien skall ske i nära samarbete med aktuella idrottsföreningar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har, med Kultur- och fritidsförvaltningen som sakkunnig, tagit 
fram en utredning i enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige i budgetbeslut KF § 9:31 
år 2014 gällande att utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall. Kommunstyrelsen 
gav även ett uppdrag i beslut KS § 5:15 att utreda förutsättningarna för en rackethall. 
Kommunstyrelsens kontor överlämnar utredningen till Kommunstyrelsen med förslag till 
beslut som svar på uppdragen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-08-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
1. Avsätta 200 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 2015 för inledande konsultarbete till 
en förstudie. 
2. Avrapportering av förstudien samt ekonomiska konsekvenser ska ske till Kommunstyrelsen 
senast februari 2016 
3. I budget 2016 och plan 2017-18 beakta att avsätta likvider om 5 mkr för 2016 samt 1,7 mkr 
för 2017. Utgiften övergår senare till slutlig ägare som en del av den totala investeringen. 
4. Arbetet med förstudien skall ske i nära samarbete med aktuella idrottsföreningar 

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

Forts. 

Justerandes signaturer ,/ _ Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

Forts. KS § 11:17 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen (Sakkunnig idrott och fritid) 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer , • Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 
Emil Sjölund/Katti Bauer 
Datum 2015-08-27 
Dnr KS 2015/0271-821 

Till Kommunstyrelsen 

Utredning av förutsättningar för att anlägga en multihall och rackethall 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har, med Kultur- och fritidsförvaltningen som sakkunnig, tagit fram en 
utredning i enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige i budgetbeslut KF § 9:31 år 2014 gällande 
att utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall. Kommunstyrelsen gav även ett uppdrag i 
beslut KS § 5:15 att utreda förutsättningarna för en rackethall. Kommunstyrelsens kontor överlämnar 
utredningen till Kommunstyrelsen med förslag till beslut som svar på uppdragen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Avsätta 200 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 2015 för inledande konsultarbete till en 

förstudie. 
2. Avrapportering av förstudien samt ekonomiska konsekvenser ska ske till Kommunstyrelsen senast 

februari 2016 
3. I budget 2016 och plan 2017-18 beakta att avsätta likvider om 5 mkr för 2016 samt 1,7 mkr för 

2017. Utgiften övergår senare till slutlig ägare som en del av den totala investeringen. 

Bakgrund 
Uppdrag gavs till Kommunstyrelsen i budget 2015 är, KF § 9:31 år 2014 , att i samråd med Kultur- och 
fritidsnämnden utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall vid Näsvägen. I början på 2015 
tillkom uppdraget från Kommunstyrelsen KS § 5:15 år 2015 att utreda förutsättningarna för anläggandet 
av en rackethall för att tillgodose de behov som racketsporterna har. De båda uppdragen utreddes och 
redovisas som bilaga till detta tjänsteudåtande. 

Förvaltningens slutsatser 
Mot bakgrund av storleken på projektet föreslås det fortsatta arbetet ske i etapper och inledas med en 
förstudie. Förstudiens syfte är främst att undersöka lämplig placering utifrån de behov som presenteras i 
utredningen samt att ta fram en plan för byggprocessen och belysa de ekonomiska konsekvenserna. 
Avstämning och delbeslut sker till Kommunstyrelsen efter varje etapp fram till byggnation enligt 
följande modell: 

• Förstudie, cirka 2-3 månader, ca 200 tkr. 
• Principförslag, cirka 3-4 månader, 0,7 - 1, 2 mkr (uppskattad kostnad) 
• Projektering, cirka 7-8 månader, 4,5 - 5,5 mkr (uppskattad kostnad) 
• Byggnation, cirka 10-12 månader, 100 - 120 mkr (uppskattad kostnad) 

En projektgrupp med tjänstemän inom kommunen kommer att tillsättas. Utredning kring möjligheterna 
för anläggandet av en multihall och en rackethall i Österåkers kommun bifogas. 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 

"Utredning kring möjligheterna för anläggandet av en multihall och en räckethall i Österåkers kommun" 

§ 
Olof Firman 
mundirektör 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 
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0 Österåker 

Österåkers kommun 2015-06-08 (6) 

Utredning kring möjligheterna för anläggandet av en multihall 
och en rackethall i Österåkers kommun 

Inledning 
I Alliansens överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 är uttryckt att det ska 
anläggas en multihall i kommunen. Uppdragen som är givna till Kommunstyrelsen i 
budget 2015 är att utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall vid 
Näsvägen. I början på 2015 har det även tillkommit att utreda förutsättningarna för 
anläggandet av en rackethall för att se över möjligheten att tillgodose det behov som 
racketsporterna har. En rackethall skulle ge kommunen en ökad möjlighet för både 
barn- och ungdomsidrott och för den ökade befolkningsmängden som vill bedriva 
modonsidrott. 

Bakgrund 
Kommunen har en stark befolkningstillväxt och har nu behov av att öka andelen 
anläggningar för att svara mot det behov som skolan och fritiden har. Fram till 80-
talets byggdes do idrottshallar, från 80-talet fram till nu har fyra idrottshallar byggts. 
Sedan 70-talet har befolkningsmängden i princip dubblerats. 

Av dessa är fyra stycken fullstora hallar, det vill säga minst 40 x 20 meter och resten 
är mellanstora eller små hallar. 

Figur 1. byggnation av idrottshallar i Österåkers kommun. Källa A rmada. 

Årtal Antal idrottshallar Demografi* 
Före 1960-tal 2 idrottshallar 
1960-tal 3 idrottshallar (1 fullstor) 
1970-tal 5 idrottshallar (1 fullstor) 15527 - 22664 
1980-tal 1 (Sporthallen) 25631 - 26324 
1990-tal 2 idrottshallar 30230 - 32140 
2000-tal 1 hall (utbyggnad av sporthallen) 34427 - 37336 
2010-tal 39521 -

* Källa SCB 
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Föreningar 
I kommunen finns det runt 40 föreningar som söker aktivitetsbidrag. Denna siffra är 
relativt oförändrad sedan några år tillbaka. Sedan finns det ytterligare 
vuxen föreningar, så att det totalt sett finns cirka 50 föreningar. Vad man kan se 
utifrån ansökningarna är att antalet tillfällen då barn och unga möts för att delta i 
föreningarnas aktiviteter ökar, så kallade deltagartillfällen. 

Figur 2. Antal deltagartillfällen, flickor och pojkar. Källa Kultur och fritidsnämnden. 
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Ansökta tider, respektive tilldelade tider, visar en skillnad på cirka 139 timmar i 
veckan. Det är främst ett behov av stora hallar som man kan utläsa och detta 
motsvarar ungefär tider i tre fullstora hallar. Sedan några år tillbaka har denna 
tendens även spridit sig till de mindre hallarna. Det är främst tider på vardagar 
föreningarna vill ha i alla hallar. Helgtider, samt fredagskvällar, är inte lika attraktiva 
och det finns fortfarande luckor. 

Figur 3. Sökta och fördelade tider 2014. Källa Sport <&friluft. Antalet aktiva medlemmar 
baseras på föreningarnas egna uppgifter. Förändringar och justeringar sker också vid inledningarna 
av terminerna. 

Förening Aktiva medlemmar Sökta tider Tilldelade tider 

BMK Returen 85 12 12 
Eastcoast Cheerleaders 90 25 17 
IFK Österåker Fotbollsklubb 900 53 31 
IFK Österåker Konståkningsklubb 2I0 5 2,5 
IFK Österåkers Bordtennisklubb 158 28 23 
LjusterölS 826 12 12 
Roo Gård 1,5 1,5 
Roslagens IF Landhockey 100 12 9 
Roslagskulla IF 0 3 
Shorinji Kempo 40 7 7 

Flickor 
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0 Österåker 

Skärgär clstads IF 19 17 
Täby Gymnastikförening 200 14 15,5 
Akersberga Basket UF 278 32 27,5 
Akersberga Bollklubb 0* 42 
Akersberga hlandbollklubb 257 28,5 27,5 
Akersberga IBF 950 229 104 
Akersberga Karateklubb 51 6 6 
Akersberga Samuraj Karateklubb 120 16 15 
Akersberga Sportklubb 277 26 18 
Asätra Vi Unga 50 7 7 
Österåkers Taekwondo 30 6,5 6.5 
Österåkers Trampolinförening 1 10 19 18 

5632 558,5 422 

*Sent inkommen ansökan. 

Det går inte att peka ut en enda typ av verksamhet som omfattas av anläggningsbrist. 
De idrotter som är hallberoende fortsätter att expandera, så som innebandy, basket, 
cheerleading, trampolin, tennis, bordtennis och budo. Individuella idrotter med 
utrustning, så som trampolin och bordtennis har behov av anpassade lokaler och 
ordentligt med förvaring och detsamma gäller i stor mån för kommunens budo
föreningar. För friidrotten projekteras det för en ny friidrottsanläggning men behovet 
kvarstår att kunna träna vissa grenar på vinterhalvåret, vilket också gör att man 
använder sig av tider i hallar som inte är direkt lämpade för verksamheten. 

Skolan 
I kommunens idrottslokaler har skolan företräde mellan 8.00 - 16.30. De hallar som 
finns i kommunen delas av de skolor som inte har egna hallar. Skolorna står för cirka 
70 % av nyttjandet av hallarna. I två av de stora hallarna, Hackstahallen och 
Sporthallen, önskade skolorna 2014 154 timmar totalt. Antal timmar som fördelades 
var 93 vilket ger ett underskott av 60 timmar. I enskilda dialoger med skolorna 
framkommer dock att det inte är främst tider som saknas utan att det är svårt att få 
den tidpunkt man önskar i attraktiva hallar, det vill säga fullstora hallar. En tendens är 
att skolorna vill kunna förlägga alla tider samtidigt, det vill säga att de behöver flera 
hallar som med fördel kan delas av vid behov. 

Endast en skola har en nationell idrottsprofil, NIU, men det omfattar golf och är inte 
hallberoende. Dock har många skolor speciella idrottsprofiler och samverkar med det 
lokala föreningslivet och därför blir också skolorna mer beroende av halltider. 

Genusperspektiv 
Det hävdas ofta att det sker prioritering av pojkars fridd när det gäller investeringar. 
(Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt, RF - Kvinnor missgynnas av offentliga 
fritidssatsningar, Ulf Blomdahl, 2003, samt Fokus 13, Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:4). 
Kvinnor som idrottade var det mest oestetiska det mänskliga ögat kunde betrakta lär 
Pierre de Coubertin, de moderna olympiska spelens fader, ha tyckt runt sekelskiftet 
1900. Sannolikt skulle de Coubertin ha svimmat om han hade sett dagens utveckling, 
där flickor och pojkar, kvinnor och män, ägnar sig åt idrott i alla former. Och även 
om det fortfarande finns en skillnad mellan könen så jämnas denna stadigt ut. Inom 
idrottes specialidrottsförbund 2014 utgör kvinnor 46 procent och män 54 procent av 
det totala antalet aktiva medlemmar, och 2005 var denna siffra 42/58 (Idrotten i siffror, 
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KF verksamhetsberättelse 2014 samt Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från 
Riksidrottsförbundet). De specialidrottsförbund som procentuellt har flest aktiva 
kvinnor är ridsport, konståkning, gymnastik, dans och friidrott. De idrotter som har 
procentuellt flest män är skateboard, flygsport, amerikansk fotboll, issegling och 
ishockey. 

Dessa tendenser ser vi även i Österåkers kommun. Som figur 2 v isar är det ett ökat 
antal deltagartillfällen både för flickor och för pojkar. Flest deltagartillfällen står 
pojkar för och det ökar också procentuellt mest. 

De idrotter i Österåkers kommun där tjejer står för flest deltagartillfällen är ridning, 
gymnastik, cheerleading och friidrott. Föreningar som har en fördelning som är inom 
60/40 % (vid jämställdhet som politiskt begrepp brukar det anses att en jämn 
könsfördelning råder vid 60/40 procent eller jämnare, källajamstallt.nu) är 
friluftsföreningar men också budoföreningar, handboll, landhockey och 
motionsgymnastik. 

Figur 4. Föreningar som är topp 20 i procentuell andel antingen flickor eller pojkar. Grön 
markering innebär att idrotten bedrivs i kommunal anläggning. Källa Kultur och fritidsnämnden, 
ansökan aktivitets bidrag. 

Förening 

Österåkers Sportryttare 

Eastcoast Cheerleaders 

IFK österåker Konståkningsklubb 

Roo Gård 

Skånsta Ryttare 

Hjälmsättra Kusk & Ryttare 

Täby Gymnastikförening 

Friskis & Svettis 

Äkersberga Sportklubb 

Vi Unga Miraris 

Åkersberga Simsällskap 

Friluftsfrämjandet 

Österåkers Scoutkår 

Åkersberga Handbollklubb 

Österåkers Taekwondo 

Åkersberga Samuraj Karateklubb 

Roslagens IF Landhockey 

Skärgårdstads IF 

österåkers Trampolinförening 

Åkersberga Tennisklubb 

Andel flickor % 

100 % 

99% 

99% 

98% 

97% 

97% 

94% 

79% 

66% 

60% 

57% 

52% 

51 % 

50% 

47% 

44% 

41 % 

40% 

37% 

33% 

Åkersberga Frisbeeklubb 100% 

IFK Österåker Vikings Hockey 98% 

Åsätra MK 90% 

Rydbo IF 89% 

Åsätra Vi Unga 89% 

IFK Österåkers Bordtennisklubb 85% 

Åkersberga Goju Ryu Karate 83% 

Roslagens Jiujitsuklubb 80% 

IFK Österåker Fotbollsklubb 78% 

Kitana Judo 77% 

Åkersberga Karateklubb 75% 

Åkersberga Basket UF 73% 

Åkersberga Bollklubb 71 % 

OK Österåker 70% 

Ljusterö IS 70% 

Åkersberga IBF 68% 

BMK Returen 67% 

Åkersberga Tennisklubb 67% 

österåkers Trampolinförening 63% 

Skärgärdstads IF 60% 

Figur 5. Verksamheter som är topp 20 med flest antal flickor respektive pojkar. Grön marketing 
innebär att idrotten bedrivs i kommunal anläggning. Källa Kultur och fritidsnämnden, ansökan 
aktivitetsbidrag. 

Förening Flickor totalt 

IFK Österåker Fotbollsklubb 6511 

IFK Österåker Konståkningsklubb 6326 

Förening Pojkar totalt 

IFK österåker Fotbollsklubb 23691 

Åkersberga Bollklubb 13192 
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Skånsta Ryttare 6076 
Åkersberga IBF 5556 
Åkersberga Bollklubb 5340 

Åkersberga IBF 11743 

IFK österåker Vikings Hockey 

Åkersberga Basket UF 

11207 

7046 
Hjälmsättra Kusk & Ryttare 3477 Åkersberga Tennisklubb 5134 
Åkersberga Handbollklubb 3191 Åkersberga Handbollklubb 3246 
Eastcoast Cheerleaders 3156 Åkersberga Samuraj Karateklubb 

Åkersberga Simsällskap 

2305 
Åkersberga Simsällskap 2866 

Åkersberga Samuraj Karateklubb 

Åkersberga Simsällskap 2199 
Åkersberga Basket UF 2590 österåkers Taekwondo 1426 
Åkersberga Tennisklubb 2552 Rydbo IF 1271 
Åkersberga Sportklubb 2064 Ljusterö IS 1168 
Åkersberga Samuraj Karateklubb 1827 IFK österåkers Bordtennisklubb 1159 
Roo Gård 1655 Åkersberga Sportklubb 1074 
Täby Gymnastikförening 1422 österåkers Trampolinförening 1043 
Österåkers Taekwondo 1275 Kitana Judo 846 
Österåkers Scoutkår 896 Österåkers Scoutkår 844 
Österåkers Sportryttare 686 BMK Returen 658 
Österåkers Trampolinförening 610 Roslagens IF Landhockey 650 
Ljusterö IS 501 OK Österåker 468 

Syftet med denna kartiäggning är inte att utesluta varken flickor eller pojkar från de 
anläggningar kommunen satsar på att bygga, utan snarare att ge möjligheter till 
medvetna val för att inte göra en ensidig satsning på pojkars verksamhet som 
forskning visat är en risk. Därmed kan vi också konstatera att verksamheter som 
lockar flickor, så som gymnastik, friidrott, cheerleading och budo, också uppvisar en 
anläggningsbrist. Det är också verksamheter som inte har någon riktigt bra plats i 
befintliga anläggningar vilket gör dessa till fokusområden för anläggandet av nya 
hallar ur ett genusperspektiv. 

Ungas perspektiv 
Samhällsbyggnads förvaltningen genomförde 2014 inför utvecklingen av Åkersberga 
centrum en vvorkshop med ungdomar mellan 14-18 år. Det finns erfarenheter att ta 
med sig från workshoppen. 

Det man uttrycker i utredningen är vikten av att det finns bra kommunikationer, att 
det finns cykel- och gångvägar och att det går bussar. Tryggheten är också viktig, där 
det uttrycks en önskan om bra belysning och övergångsställen. 

Det som konkret rör anläggningen är att man vill kunna "hänga" och att man 
efterfrågar lokaler att hyra som är billiga, öppna och flexibla. 

Vad man kan ta till sig av workshopen inför byggandet av nya anläggningar är att det 
är viktigt för ungdomar var de är placerade och att det ska vara lätt och tryggt att ta 
sig dit på olika sätt. Det bör finnas ytor i anläggningen som barn och unga kan vistas 
i, mötas, prata, göra läxor och umgås samt gärna även att det finns ytor som tillåter 
flexibilitet. 

Ungdomsperspektivet bör finnas med inledningsvis i en projektering. 
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Äldres perspektiv 
Österåkers kommun växer stadigt och samtidigt höjs även medelåldern. På do år har 
befolkningen från 65 år och äldre ökat från 12 % 2005 till 18 % 2014. Detta gör 
naturligtvis att andelen äldre som vill vara aktiva också ökar, något som ur ett 
folkhälsoperspektiv är mycket bra. 

Figur 6. befolkningsökning 65+ samt totalt de senaste tio åren. Källa: SCB befolkningsstatistik. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

65+Ar 4452 4688 5039 5415 5838 6191 6554 6862 7144 7417 

Totalt 37336 37879 38286 38720 39173 39521 39792 40269 40495 41180 

Racketsporterna badminton, bordtennis och tennis är exempel på former av aktivitet 
som alla, oavsett ålder, kan utföra som motion eller tävlingsspel. I kommunen är det 
också mycket populärt bland äldre att spela boule och en möjlighet att spela inomhus 
på vintern har efterfrågats. 

Äldres perspektiv bör finnas med inledningsvis i en projektering. 

Rackethall 
I Österåkers kommun finns det i huvudsak tre olika racketsporter i organiserad form, 
både som barn- och ungdomsverksamhet och som motionsverksamhet. Dessa olika 
racketsporter är tennis, bordtennis och badminton. Både bordtennis och badminton 
är idrotter som tar upp tider i hallar som egentligen bäst är lämpade för lag- och 
bollsporter. Bordtennisborden upptar även stora förrådsutrymmen. 

Tankarna kring en rackethall har aktualiserats genom skyfallen våren och sommaren 
2014 som innebar kraftiga fuktskador på det befintliga tennistältet. Åkersberga 
tennisklubb äger idag sin egen anläggning, med banor både inomhus och utomhus, 
på mark som är kortsiktigt arrenderad av kommunen. Klubben står inför stora 
kostnader för renoveringar. 

Badminton som motionsform begränsas till tisdagar och torsdagar mellan 20.00 -
21.00, samt söndagar 19.00 - 22.00. Vid de tidpunkterna är det stor konkurrens om 
tiderna och enligt vad personal på Sporthallen bedömer är det mycket eftertraktat 
med fler både fasta tider och strötider. Om badminton flyttar så frigörs hallar men 
innebär samtidigt ett inkomstbortfall för Sporthallen med cirka 52 tkr. 

Sammanfattning av behov 
Idrotts- och friluftsalliansen har tillsammans med Österåkers kommun genomfört en 
enkät bland kommunens barn- och ungdomsföreningar för att ta reda på vilka behov 
som föreligger. De behov som förvaltningen stött på under de senaste åren stärks av 
enkätsvaren. Många exempel kan nämnas, bland annat att den enda hallen som har 
tillräcklig höjd egentligen inte har ett golv som håller för verksamheten, cheerleading 
behöver också takhöjd men också stora utrymmen för mattor som tar stor plats. 
Bordtennisbord tar stor plats och innebär ett slitage när de ska flyttas fram och 
tillbaka. Tennis håller till i eget tält på ett ganska kort arrende och har dessutom stora 
fuktproblem som innebär stora investeringar i framtiden. Basket expanderar och har 
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främst tider i en hall som fram för allt handbollen befinner sig i och är anpassat för. 
Även handbollen och innebandy utrycker ett ökat behov av tider. Att samtidigt 
projektera för rakbanor för friidrotten blir ett betydligt bättre utnyttjande av yta i 
stället för att friidrott upptar tid i fullstora hallar vintertid. 

Behov 
De behov en rackethall bör täcka är: 

9 Yta för bordtennisbord som kan stå framme 
Q Badmintonbanor för förenings- såväl som för motionsidrott 
® Sex tennisbanor, inomhus 
o Tennisbanor utomhus 

Dessutom finns det också önskemål om: 
Q Möjlighet till squash och paddle 

Det behov en multihall bör täcka är: 
© Ytor där tunga mattor kan ligga kvar, fram för allt för judo och jiujitsu 
a Höjd i tak för trampolin och cheerleading 
Q Gymnastikanpassad hall, hoppgrop 
9 Förvaringsutrymmen fram bland annat för mattor och trampoliner 
9 Golv anpassade för trampolin 
Q Två fullstora hallar med möjlighet för publik 
9 Samlingslokaler 
9 Kanslimöjligheter 
9 En inbjudande entré med café/servering 

Dessutom finns även önskemål om: 
© Vintermöjlighet för friidrott, sektion med rakbana 
9 Boulebana 
9 Klättervägg 

Placering 
Tillgängligheten (kostnad, geografisk närhet och tillgång till tider) till 
idrottsanläggningar för barn och ungdomar är avgörande för hur väl en anläggning 
nyttjas. 

Österåkers kommun är en till ytan utsträckt kommun och består av, förutom 
centralorten Åkersberga, även av landsbygd och skärgårdsöar. Norrut planerar 
kommunen att bygga en fullstor idrottshall i anslutning till Skärgårdsstadsskolan, i 
centrala delarna finns de större hallarna Sporthallen, Hackstahallen samt Sörahallen. 
Då kommunen expanderas kraftigast västerut samt att två stora skolor är belägna 
intill gör det därför naturligt att planera för ytterligare idrottsanläggningar åt det 
hållet. 

Blickarna har fallit på mark vid Näsvägen, där en del av marken ägs av kommunen 
och dessutom är upptagen för idrottsliga ändamål i detaljplanen. 
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Figur 9. Mark vid näsvägen. Källa: Tekismb Österåkers kornmun 

Tomten på Näsvägen ligger längst med infarten till centrala Åkersberga samt även 
nära en hållplats på Roslagsbanan. 

Ihop eller var för sig 
Utredningsuppdragen kring multihall och rackethall ligger som två separata ärenden. 
Redan ordet multihall bjuder in till olika tolkningar, om man därmed anser olika 
aktiviteter på samma plats eller om man avser hallar som är flexibla och kan användas 
till många olika saker. Kartiäggningen visar på ett behov av bägge delar - till viss del 
fasta ytor och till viss del flexibla ytor. Men hur man än resonerar är det odiskutabelt 
att det är mer kostnadseffektivt att göra rackethall och multihall till ett gemensamt 
projekt, ur flera perspektiv. Detta gäller beredning av mark, projekteringskostnader 
och byggkostnader. 

Andra projekt som paverkar 
I Skärgårdsstad är beslutat att bygga en fullstor bollhall i anslutning till 
Skärgårdsstadsskolan. Skolan, som har en egen mindre gymnastikhall, har gått från att 
vara en skola f-5 men omvandlades år 2000 till f-9. Detta har inneburit att den lilla 
hallen sedan länge varit något för liten för idrottsundervisningen. I Skärgårdsstad 
finns också föreningen Skärgårdsstads IF som till stor del är en 
motionsgymnastikförening. Eftersom den projekteringen inte är startad går det att 
utifrån behoven se om någon eller några av funktionerna kan tillgodoses via hallen i 
Skärgårdsstad. 

Driftsförhållande 
De flesta anläggningar i Sverige ägs och drivs av kommuner. Dock blir det allt 
vanligare att föreningar och privata företag är huvudmän. Samverkanslösningar och 
partnerskap skapas idag mellan kommuner, föreningar och privata intressenter och 
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förhoppningen är att man på så vis ska kunna satsa på större anläggningar som 
kanske annars inte hade varit möjliga. 

Det finns för och nackdelar med alla driftsformer. Det viktiga är, är det råd som ges 
från kommuner med erfarenhet av olika lösningar, är att detta utreds noga innan man 
sätter igång med projektering och bygg samt att man skriver tydliga avtal. För att 
utreda dessa lösningar bör man använda sig av både revisorer och jurister. 

Teoredskt sett finns det i kommunen redan idag föreningar med kapacitet att driva 
anläggning vilket är första förutsättningen om föreningslivet ska finnas med i någon 
form av samverkanslösning. 

Den kommunala processen 
Processen kring att bygga en anläggning måste gå igenom olika steg för att man ska 
kunna värdera behov i förhållande till kostnader. Inför varje steg bör det ske en 
politisk förankring. Erfarenheter från projekteringen av Österåker idrottsplats är att 
kompetens i form av erfarna konsulter bör anlitas redan i tidigt skede för att redan 
från början arbeta fram en hållbar lösning både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 

Moment 
De olika stegen och uppskattade kostnader, där kostnaden för byggnationen är 
beroende av storlek och omfattning. Däremot är stegen för förstudie, principförslag 
och projektering i stort sett oberoende av anläggningens omfattning. De olika stegen 
och kostnader är definierade genom att tillfråga andra kommuner och konsulter med 
anläggningserfarenhet. 

Förstudie - cirka 2-3 månader 
Ytterligare behovsspecificeringar 
Skiss, arkitektritad, översiktlig kostnadsberäkning (plus eller minus 15 % korrekt) 
Utredning av driftsform 
200 000 kr 
Avstämning och beslut i Kommunstyrelsen. 
Rapportering i Kultur- och fritidsnämnden. 
Avstämning och dialog med föreningar och råd. 

Principförslag - cirka 3-4 månader 
Principförslag, Geoteknisk utredning, planarbete 
700 000 - 1 200 000 kr 
Avstämning och beslut i Kommunstyrelsen. 
Rapportering i Kultur- och friddsnämnden. 
Avstämning och dialog med föreningar och råd. 

Projektering - cirka 7-8 månader 
Förfrågningsunderlag, upphandling 
4 500 000 - 5 500 000 kr 
Avstämning och beslut i Kommunstyrelsen. 
Rapportering i Kultur- och friddsnämnden. 
Avstämning och dialog med föreningar och råd. 
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Byggnation - cirka 10-12 månader 
En större anläggning med rackethall, två fullstora hallar och övriga aktivitetsytor. 
100 000 000 - 120 000 000 kr 

Styrdokument och referensgrupper 
I byggnationen av rackethall/multihall också särskilt beakta kommunens antagna 
styrdokument. Dessa är primärt Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun 
samt Miljöpolicy för Österåkers kommun. 

Grupper som bör involveras för avstämning i arbetets andra del är Idrotts- och 
friluftsrådet, Idrotts- och friluftsalliansen, speciellt berörda föreningar, Ungdomsråd, 
Pensionärsråd och Handikappråd. 

Förslaget är att varje steg, fram till byggnationen, ska stämmas av för delbeslut i 
Kommunstyrelsen och med informadon i Kultur- och fritidsnämnden. 

Bilagor 
Noteringar från besök på rackethallar 
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Kultur och fritidsförvaltningen 2015 
Bilaga till kardäggning 

Noteringar från besök på rackethallar 

Prästängshallen, 2010 
Uppgiftslämnare Wåge Windahl, wage.windahl@sigtunatcnnis.se, Sigtuna tennis 

Ägandeförhållande 
Hallen är en så kallad tredimensionell fastighet, det vill säga att fastigheten är 
uppdelad på två ägare. Kommunen äger en del och Sigtuna tennisklubb har köpt och 
äger en del. 

Drift 
Tennisklubben äger, driver och förvaltar sin del av fastigheten och står för alla 
kostnader vilket inkluderar, avskrivning, amortering, underhåll, reparation, el, värme 
och så vidare. Byggnaden sitter ihop med den kommunala delen och man delar 
ventilationssystem. Ventilations-anläggningen ligger fysiskt i kommunens del av huset 
och klubben betalar sin del av kostnaden för ventilationen direkt till kommunen. 

Ekonomi 
Enligt klubbens ekonomiska redovisning är kostnaderna för driften av tennisdelen 
cirka 332 tkr. 
http:/ / www4.idrottonUnc.se/SigtunaTK-Tennis/Foreningen/ Årsmöte/ 

Positiva och negativa erfarenhet 
Tennisklubben var trångbodda och hade en sliten hall vilket gör att den nya hallen 
inneburit ett stort lyft för tennisen i kommunen. Nu kan klubben i princip ta emot 
alla som vill spela tennis och man har även kunnat bredda verksamheten och erbjuda 
fler och olika aktiviteter, så som tävlingar och social tennis, vilket tidigare var en 
omöjligt. Klubben har gått från 420 medlemmar till dagens 700, från 57 timmar 
tennisskola till 97 timmar per vecka. 

Kommunen, som var byggherre, har byggt en bra anläggning, men det återstår trots 
det en del saker som inte fungerar. Bland annat är ventilationen är inte bra och måste 
åtgärdas. Nu har man en separat ingång för tennisen men man upplever att det skulle 
var betydligt bättre med en gemensam ingång för hela anläggningen. 

Föreningen känner att kommunen brustit i dialogen med dem angående deras behov. 
Bygget stressades för att bli klart innan valet 2010 vilket innebar att banbeläggmngen 
dras med problem då det inte fick torka som det skulle när man la banan. Man har 
även haft barnsjukdomar som problem med dålig belysning, bollfångstnät bakom 
baslinjen, avlopp i duschar. Allt har, eller kommer att, åtgärdas med det tar lång tid 
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och kostar pengar. Tennisklubben är övertygade om att man skulle kunnat spara 
stora pengar på bygget om man i större utsträckning involverat klubben. 

Beläggningsgrad 
Beläggningsgraden har succesivt ökat men det är svårt att mäta och ange en siffra 
som går att jämföra. Det beror på hur man mäter. Hallen är öppen och bokningsbar 
365 dagar om året men i praktiken pågår verksamheten mellan andra halvan av 
augusti t.o.m maj månad. Mäter man den perioden är beläggningen bra. Under 
sommaren är det dock färre som spelar och man spelar från maj till september 
parallellt utomhus. Det är speltimmar som annars skulle kunna mätas i 
beläggningsgraden inomhus. 

Generellt sett är det fullbelagt vardagar 15-22 och cirka 40 % beläggning på helgerna 
under den period på året som verksamheten pågår inomhus. 
Dagtid är svårare att fylla. Sigtuna är en pendlarkommun så det finns inte så många 
företag med anställda att locka med tennis på dagdd. 

Då tennisklubben äger och driftar anläggningen är man beroende av bra beläggning 
för att gå runt. De har fasta kostnader oavsett om det spelas tennis eller inte. Det gör 
att man är "tvingade" att arbete proaktivt med att få folk att spel tennis och samtidigt 
jobba aktivt för att hålla nere kostnader. Sigtuna kommun ger inte något särskilt stöd 
till föreningar som driver egna anläggningar vilket gör att tennisklubbet tycker det är 
tufft att nå vissa grupper samt att erbjuda mycket tennis till de duktiga som vill satsa. 

Projektering och investering 
Kommunen byggde hela idrottsområdet i Prästängarna, inklusive tennishall med fyra 
banor, innebandy hall, en dojo med två planer samt fyra fotbollsplaner. 
Tennisklubben köpte sedan loss sin del. Kommunen projekterade och var byggherre, 
medan NCC var de som byggde. 

Markförhållanden 
Byggnaden ligger på lermark och hela byggnaden är pålad. 

Tre tips på vägen 
1. Se dll att alla idrotter kan samsas i gemensamhetslokalerna, entré och 

cafeteria. Gemensamhetsytrymmen som cafeteria, mötesrum, trivsamma 
läktare, attraktiva omklädningsrum drar folk och ger ekonomi. 

2. Är hallen nedsläckt ska värmeanläggningen ldara av att värma upp allt till 18 
grader. 
Då ska man tänka på att belysningen bidrar med en hel del värme - såvida 
man inte kommer satsa på LED. För att inte dra på sig för stora 
investeringskostnader i en överdimensionerad värmeanläggning kan 
belysningen också räknas som värmekälla. 

3. Om till exempel tennisklubben ansvara för driften av sin del av anläggningen 
behöver klubben vara organisatoriskt rustad för att klara av det. Om man 
ökar antalet banor ökar också administration för abonnemang, tennisskola, 
strötimmar med mera. 
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Projektledaren var VD för bolaget och som biträdande projekdedare var en 
styrelseledamot. Med sig hade man även representanter från klubbar, personal, övrig 
styrelsen samt representant från totalentreprenören JMW. 

Markförhållande 
En geologisk undersökning visade att man var tvungen att påla marken. 

T re tips på vägen 
1. Ha med kvalificerat och kunnigt folk i projektet. 
2. Gör realistiska kalkyler runt både kostnader och intäkter. 
3. Ha engagerad ledare/VD. 
4. Satsa på personalen som ska vara serviceinriktad, engagerad och kvalificerad. 
5. Utforma lokalerna så de är välkomnande och trivselskapande. 

Täby Racketcenter, 2010 
Uppgiftslämnare Kent Kotte, 070-5748236, kansli@tabybadminton.se 
http:/ / \v\v\v2.idrottonline.se/'TabvBM-Badminton/ 

Ägandeförhållande 
Täby Racketcenter ägs av Täby kommun. 

Drift 
Täby Badmintonföreningen har ett tioårigt driftsavtal. 

Ekonomi 
Föreningen har en kallhyra på 1,1 mnkr om året och med kreativa lösningar går detta 
runt. Omsättning är cirka 11 mnkr. 
Positiva och negativa erfarenhet 
Det klart positiva är att det finns en fräsch anläggning som går att använda till många 
olika aktiviteter. Ordning och reda lockar också folk till anläggningen. Det begadva är 
att det blev några missar vid byggandet som skulle kunna undvikas genom ännu 
tätare kontakt med idrotten. Negativt var också den felräkning Täby Kommun gjorde 
på hyran i starten vilket sen fick halveras. 

B eläggningsgrad 
Från klockan 15.00 och helger är beläggningsgraden mellan 85-100% på 
badmintondelen och cirka 50% på squashdelen. På dagtid är beläggningsgraden 
mellan 60-70% för badminton och 20% på squash. 

Byggprojektet och investering 
Täby kommun stod till 100% för investeringen och föreningen fick anläggningsstöd 
av Stockholm Idrottsförbund till alla nät och material. De som var inblandade i 
projekteringen var Täby kommun, Täby Badminton och ett externt bolag som höll i 
själva projekteringen. 

Markförhållanden 
Okänt 
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Tre tips på vägen 
1. En rackethall skall kunna gå att använda till mycket. Se över hur man ska lösa 

beläggning på dagtid och helger. 
2. Gör den som en idrottshall med racketprägel. 
3. Se till så att det finns personal i hallen så håller den betydligt längre. 
4. Dumsnåla inte 

Täby Racketcenter, Täby kommun svarar 
Uppgifdämnare Ann-Charlotte Saadieh, 08 55 55 97 63 

Förstudie 
Det gjordes en omfattande utredning om var i Täby kommun det fanns lämpliga 
tomter för en idrottshall. Det var GKAK som gjorde den. Sedan gjorde AIX vidare 
inplaceringsstudier och alternativ på utformning av Byängshallen och Reflex gjorde 
volymstudier på en Badmintonhall vid Bergtorpsskolan. Täby beslöt bygga två hallar 
- en bollhall vid Byängsskolan (Byängshallen) och en Badmintonhall vid 
Bergtorpsskolan — Täby Racketcenter. 

Projektering 
Kommunen gjorde en ramhandling med hjälp av företaget Aperto på Byängshallen 
och företaget Reflex på Täby Racketcenter. Detta upphandlades sedan på 
totalentreprenad. 
Frågan bereddes med tjut som var uppe i KS och KF. 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Forts. KF §9:31 

33. Kommunstyrelsen får uppdrag i att utreda förvaltningens 
kostnadsutveckling som helhet (drift, investering, 
exploateringsredovisning 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 til1 olika myndigheter. 

36. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera kommunens kostpolicy. 

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. 

39. 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/revide ra 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 

Justerande; signaturer Utdragsbestyrkande 



Motion angående CEMR-deklarationen 

Sä-fn) 
ÖSTERÄKES 

KOMMUN 

2015 -
IS 

i/< 2£iS/oMZdQ° (i) 
Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att integrera 
jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. 
Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer 
reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 

CEMR-deklarationen riktar sig till Europas kommuner, landsting och regioner. 
Dessa inbjuds att underteckna deklarationen och offentligt ta ställning för 
principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina 
verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen. SKL har 
ställt sig bakom CEMR-deklarationen och rekommenderar alla kommuner, 
landsting och regioner att underteckna den. 

Varje kommun eller region som undertecknar deklarationen måste ta fram en 
handlingsplan där prioriteringar, åtgärder och resurser anges. Handlingsplanen 
kan med fördel vara en del i något av Österåkers befintliga styrdokument för att 
säkerställa att jämställdheten inte blir en separat process skiljt från övrig 
verksamhet. Flera andra kommuner i Sverige, bland andra Stockholm, 
Södertälje, Solna och Sollentuna har undertecknat deklarationen liksom 
ytterligare 1493 Europeiska städer. 

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta 

• Att Österåkers kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen 
av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR 

Åv^YÄSLeMKVlSH 
Andreas Lennkvist (V) 

Motionen får lyftas även om motionsinlämnaren inte är närvarande 
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Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-10-12 
Dnr KS 2015/0286-100 

Medborgarförslag nr I 1/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, 
moderna aktivitetsytor samt fler bostäder 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-09-03 föreslås att kommunen 
säljer av de grusfotbollsplaner som inte nyttjas och låter exploatörer bygga bostäder på dessa i 
utbyte mot att exploatören, på egen bekostnad och i samsyn mellan exploatören, 
fritidsförvaltningen, skolan, idrottsalliansen och befolkningen i berört område, upprättar moderna 
aktivitetsytor på annan plats. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 11/2015 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att leda och samordna den 
översiktiga planeringen av användningen av mark och vatten samt att se till att en tillfredställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 11/2015 

a 

Jo lan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

dOlf/ll 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 ~09- 0 3 
D.nr. / 

tDl5/0Z8i> 0) 
. I- ryc--J% =.yyra~^j.—;sr UlMtar 

Förslag (endast ett ämne)* 

Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder 
Beskrivning* 

Kommunen äger idag ett stort anlal gamla fotbollsplaner där de flesta är belagda med grus vilka idag till mångt och mycket inte används alls vare sig av 
föreningslivet, skolan eller spontanidrotten. Detta faktum är väl förankrat både hos Sport & Friluftschefen Peter Käll såväl som hos de båda ordföranden i våra 
båda större fotbollsklubbar. 
Samtidigt vet jag personligen att vissa boendeformer idag till stor del saknas i vår kommun, och intresset från de stora exploatörerna att skapa detta utbud tyvärr 
inte finns... 
Jag tycker därför kommunen bör prioritera att snarast böna sälja av de grusfotbollsplaner i kommunen som inte utnyttjas och istället låla ngn exploatör bygga 
bosläder på dessa fotbollsplaner. 
Eftersom nämnda grusfotbollsplaner för länge sedan fungerade som rekreationsytor vilka också de facto utnyttjades bör (i hälsans tecken) en kompensation till 
de boende i närheten, till föreningslivet och till spontanidrotten ske om man tar bort dessa. Förslagsvis ställer kommunen som villkor vid försäljningen att 
köparen/exploatören på egen bekostnad skall upprätta en annan men betydligt mer modern aktivitetsyta på lämplig plats i kommunen. 
Möjliga aktivitetsytor kan vara vad som helst egentligen så länge efterfrågan bara finns. Det kan vara allt från en mindre multisportarena för bam/ungdomar, 
streethandboll, boulebanor för pensionärer, parkourpark, utegym till rastgårdar för hundägare i området etc etc. 
Val av aktivitetsyta, dess storlek och plats skall bestämmas t samsyn mellan exploatören, fritidsförvaltningen, skolan, Idrottsalliansen och befolkningen i berört 
område. 
Tänk att helt gratis få möjligheten att anlägga nya, moderna aktivitetsytor t ex på våra skolor i syfte att upprusta våra skolgårdar för våra barn och ungdomar? 
Det skulle väl vara ett fantastiskt sätt att försöka nå upp till målet att få "Bästa skolan i länet"? 
Vid närmare eftertanke tror jag det är det absolut bästa sättet att paketera detta koncept på - "Sälj grusfotbollsplanerna och få fler bostäder och nya, moderna 
skolgårdar i gengäld." 
Jag vet att det finns lokala exploatörer som är intresserade att diskutera förvärv av dylik mark enligt ovan villkor. 

IhSamn * 
Björn Langley 

(1] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
-LS—mihliroras merlborsfarförslaget. 



Medborgarsförslag 

Sälj grusfotbollsplanerna och få nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder 

Kommunen äger idag ett stort antal gamla fotbollsplaner där de flesta är belagda med grus vilka idag 
till mångt och mycket inte används alls vare sig av föreningslivet, skolan eller spontanidrotten. Detta 
faktum är väl förankrat både hos Sport & Friluftschefen Peter Käll såväl som hos de båda 
ordföranden i våra båda större fotbollsklubbar. 

Samtidigt vet jag personligen att vissa boendeformer idag till stor del saknas i vår kommun, och 
intresset från de stora exploatörerna att skapa detta utbud tyvärr inte finns... 

Jag tycker därför kommunen bör prioritera att snarast börja sälja av de grusfotbollsplaner i 
kommunen som inte utnyttjas och istället låta ngn exploatör bygga bostäder på dessa fotbollsplaner. 

Eftersom nämnda grusfotbollsplaner för länge sedan fungerade som rekreationsytor vilka också de 
facto utnyttjades bör (i hälsans tecken) en kompensation till de boende i närheten, till föreningslivet 
och till spontanidrotten ske om man tar bort dessa. Förslagsvis ställer kommunen som villkor vid 
försäljningen att köparen/exploatören på egen bekostnad skall upprätta en annan men betydligt mer 
modern aktivitetsyta på lämplig plats i kommunen. 

Möjliga aktivitetsytor kan vara vad som helst egentligen så länge efterfrågan bara finns. Det kan vara 
allt från en mindre multisportarena för barn/ungdomar, streethandboll, boulebanor för pensionärer, 
parkourpark, utegym till rastgårdar för hundägare i området etc etc. 

Val av aktivitetsyta, dess storlek och plats skall bestämmas i samsyn mellan exploatören, 
fritidsförvaltningen, skolan, Idrottsalliansen och befolkningen i berört område. 

Tänk att helt gratis få möjligheten att anlägga nya, moderna aktivitetsytor t ex på våra skolor i syfte 
att upprusta våra skolgårdar för våra barn och ungdomar? Det skulle väl vara ett fantastiskt sätt att 
försöka nå upp till målet att få "Bästa skolan i länet"? 

Vid närmare eftertanke tror jag det är det absolut bästa sättet att paketera detta koncept på - "Sälj 
grusfotbollsplanerna och få fler bostäder och nya, moderna skolgårdar i gengäld." 

Jag vet att det finns lokala exploatörer som är intresserade att diskutera förvärv av dylik mark enligt 
ovan villkor. 



0 Österåker 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-10-12 
Dnr KS 2015/0287-100 

Medborgarförslag nr 12/2015 - Kommunal badbåt 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-09-03 föreslås att kommunen tar 
initiativ till och delfinansierar en kommunal badbåt som ca 2 månader varje sommar dagligen 
erbjuder båtturer mot en rabatterad avgift med syfte att öka möjligheterna för kommuninvånarna 
att nyttja kommunens strandlinje och skärgård. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 12/2015 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige och efter hörande av Kommunstyrelsens Skärgårdsråd, fattar slutgiltigt 
beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 
Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att leda och samordna den 
översiktiga planeringen av användningen av mark och vatten samt även för trafikförsörjningen. 

Kommunstyrelsen föreslås fattas slutgiltigt beslut med anledning av förslaget då 
Kommunstyrelsen tagit ställning till liknande ärenden, bland annat frågan om en tillfällig busslinje 
till Domarudden. 

Kommunstyrelsen har inrättat ett Skärgårdsråd vars övergripande syfte, enligt riktlinjerna, är att 
ha en funktion som rådgivande och informerande organ, i syfte att bl. a. medverka till att 
Österåkers kommun ska kunna leva upp till epitetet "en levande skärgård". 

Bilaga 
Medborgarförslag nr 12/2015 

Jejljan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

ÖSTERÅKERS KOMMUN! 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -09- 0 3 

Beskrivning* 
österåkers Kommun profilerar sig sedan några år som en unili Skärgårdskommun dSr många bra saker gjort de senaste åren för att försöka nå upp till detta epitet. Något Jag 
personligen saknar för att nå upp till detta "på riktigt" är fler och enklare möjligheter för kommuninvånarna att nyttja både vår fina strandlinje men även vår fantastiska skärgård 
vilka båda idag tyvärr är relativt små och begränsade anser jag. Förutom för de som har egen båt" 

. sig restaurang vid havet eller Vaxholmsbåt inom rimligt avstånd. Det erbjuds heller Ingen central sjömack trots att vi har landats näst största båtklubb i TBK. 
r det väldigt svårt att få bryggplats för de som vill köpa egen båt då köerna fortfarande är öppna öven för folk som inte bor I vår kommun. 

Att som icke båtägare komma ut och uppleva våra fina skärgård är därför tyvärr ganska små idag som Jag 
Tänk om kommunen kunde ta initiativ till samt även delfinansiera att ta fram en Kommunal Badbåt" som ca 2 mån varje sommar dagligen erbjuder ett antal båtturer f m och e m 
(mot en rabatterad avgift) tör de som vill komma ut till några väl utvalda platser i kommunans skärgård för att bada eller "bara vara"? 
Att finna ett samarbsle mellan kommunen, TBK samt lokala företagare/sponsorer gällande en "Kommunal Badbåt" tror jag skulle vara ett bra upplägg för att ytterligare leva upp 
till att bil den Skärgårdskommun vi så gärna vill vara Inte bara mot oss som har egen båt? 
Dessutom skulle d6t förstås vara en fantastiskt fin (och kanske även smart) gest från kommunen mot alla invånare att erbjuda denna "samhällstjänst" vilket säkerligen skulle löna 
sig på många olika sätt inte bara för kommunen? 
Bl a tänker jag på da möjligheter kommunen för en gångs skulle få att sprida lite bra PR för vår kommun inte bara internt I kommunen utan framförallt externt till andra kommuner, 
invånare, företag etc runt om i landet. 
Tänk att få prata om en sådan positiv sak i t ex ABC-nyhaterna istället för allt tråliigt kommunen och du blivit anklagade för genom åren? 
Vill man göra en större medial sak av detta tror jag möjligheterna är stora - bara man vet att göra det på rätt sätt. Spontant tror Jag mM på att paketera och även presentera idéen 
ur ett Jämställdhetspsrspaktiv där även invandrare, ungdomar, singlar och kvinnor skall få ökade möjligheter att nyttja kommunens fina skörgården och strandlinje... 
Idag är det till mångt och mycket höginkomsttagare och män som har möjlighet att äga båt och nyttja vår fina skärgård vilket vore bra att försöka förändra tycker jag. 
Att till nästa sommar ta fram denna badbåt innebärande lämplig båt. kapten, rutt samt även söka sponsorer/bidragsgivare så kostnaden för resenärer och kommun 

enkelt och snabbt kan lösas bara man vill. 

BMamn * 
Björn Langley 

0 jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
L-Ammimanc mwahhirttai'® fitn iae 5s-»i'ö mi ihliröras sanfJasi1 sYinOf! 



Medborgarsförslag 

Kommunal Badbåt 

Österåkers Kommun profilerar sig sedan några år som en unik Skärgårdskommun där många bra 
saker gjort de senaste åren för att försöka nå upp till detta epitet. Något jag personligen saknar för 
att nå upp till detta "på riktigt" är fler och enklare möjligheter för kommuninvånarna att nyttja både 
vår fina strandlinje men även vår fantastiska skärgård vilka båda idag tyvärr är relativt små och 
begränsade anser jag. Förutom för de som har egen båt förstås. 

Idag finns tyvärr vare sig restaurang vid havet eller Vaxholmsbåt inom rimligt avstånd. Det erbjuds 
heller ingen central sjömack trots att vi har landets näst största båtklubb i TBK. Dessutom är det 
väldigt svårt att få bryggplats för de som vill köpa egen båt då köerna fortfarande är öppna även för 
folk som inte bor i vår kommun. 

Att som icke båtägare komma ut och uppleva våra fina skärgård är därför tyvärr ganska små idag som 
jag ser det. 

Tänk om kommunen kunde ta initiativ till samt även delfinansiera att ta fram en "Kommunal Badbåt" 
som ca 2 mån varje sommar dagligen erbjuder ett antal båtturer f m och e m (mot en rabatterad 
avgift) för de som vill komma ut till några väl utvalda platser i kommunens skärgård för att bada eller 
"bara vara"? 

Att finna ett samarbete mellan kommunen, TBK samt lokala företagare/sponsorer gällande en 
"Kommunal Badbåt" tror jag skulle vara ett bra upplägg för att ytterligare leva upp till att bli den 
Skärgårdskommun vi så gärna vill vara inte bara mot oss som har egen båt? 

Dessutom skulle det förstås vara en fantastiskt fin (och kanske även smart) gest från kommunen mot 
alla invånare att erbjuda denna "samhällstjänst" vilket säkerligen skulle löna sig på många olika sätt 
inte bara för kommunen? 

Bl a tänker jag på de möjligheter kommunen för en gångs skulle få att sprida lite bra PR för vår 
kommun inte bara internt i kommunen utan framförallt externt till andra kommuner, invånare, 
företag etc runt om i landet. 

Tänk att få prata om en sådan positiv sak i t ex ABC-nyheterna istället för allt tråkigt kommunen och 
du blivit anklagade för genom åren? 

Vill man göra en större medial sak av detta tror jag möjligheterna är stora - bara man vet att göra det 
på rätt sätt. Spontant tror jag mkt på att paketera och även presentera idéen ur ett 
jämställdhetsperspektiv där även invandrare, ungdomar, singlar och kvinnor skall få ökade 
möjligheter att nyttja kommunens fina skärgården och strandlinje... 

Idag är det till mångt och mycket höginkomsttagare och män som har möjlighet att äga båt och nyttja 
vår fina skärgård vilket vore bra att försöka förändra tycker jag. 

Att till nästa sommar ta fram denna badbåt innebärande lämplig båt, kapten, rutt samt även söka 
sponsorer/bidragsgivare så kostnaden för resenärer och kommun minimeras är jag övertygad både 
enkelt och snabbt kan lösas bara man vill. 



0 Österåker 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-10-12 
Dnr KS 2015/0289-100 

Medborgarförslag nr 13/2015 - Bygg cykelställ vid hållplats 
Högbackavägen 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-09-04 föreslås att kommunen 
bygger ett cykelställ vid busshållplats Högbackavägen närmast förskolan Luffarbacken och 
Söraskolan. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 13/2015 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att leda och samordna den 
översiktiga planeringen av användningen av mark och vatten samt även för trafikförsörjningen. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 13/2015 

»han Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 
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Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Bygga cykelst II vid h llplats H gbackav gen 
Beskrivning* 
Det hade varit bra med m jlighet att parkera sin cykel p ett s kert s tt vid 
h llplatsen H gbackav gen, den h llplats som ligger n rmst F rskolan 
Luffarbacken och S raskolan f r bussarna 628 och 628 C. 

KOMMUNSTYRELSEN 



ö Österåker 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-10-12 
Dnr KS 2015/0292-100 

Medborgarförslag nr 14/2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-09-07 föreslås att kommunen 
bygger ett utegym där man kan träna hela kroppen, gärna i trä samt invid Hackstaspåret. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 14/2015 godkänns för remittering till Kultur- och fritidsnämnden samt till 
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde gällande Idrotts- och 
friluftsanläggningar. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att leda och samordna den 
översiktiga planeringen av användningen av mark och vatten. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 14/2015 

ohan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN" 
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Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

(S76 én^-7 S~~7 
Beskrivning* 

o/-/ /-?// A// SV6?&,eAP erT 
y/v / /=)(ry <*>/-?'Ve A//-> d 7 7 / 

7XV> /~7>=>s-/ >c>^/v / x vV/v/9 
/v<jr Z >=-? X' >vf Cz/ V^' /V 

/ /v/? /f //érrgrA/' ?"/c c /ijqc jcs/79/? 'T£. 
r o ^ £~7y~ /*e~Kréncr c é~ <&& A//?A/(4/-7 

A^V7 ̂  W/9V <5 /C? .s-s-er^ V9 xir AV/A! 
Namn * 

X>? Af c-.. ^ /v/ 

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



0 Österåker 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-10-12 
Dnr KS 2015/0331-100 

Medborgarförslag nr 15/2015 - Belysning till gång/cykelvägen mellan 
Sörgårdsvägen och Orkidévägen 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-10-08 föreslås att kommunen 
sätter upp belysning vid gång/cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 15/2015 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att leda och samordna den 
översiktiga planeringen av användningen av mark och vatten samt även för trafikförsörjningen. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 15/2015 

Johan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 
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D.nr 

2015 -10- 0 II 

1CS 2.015/033/ -/Qd^j) 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Belysning till gång/cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen 

Beskrivning* 
Jag hemställer om att Kommunfullmäktige beslutar om att sätta upp belysning till 
gång/cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen. 
Grusvägen används av väldigt många som ska gå eller cykla från t ex Söra till skolor, 
dagis, arbetsplatser och sporthall mm. 
Kvällstid är det väldigt mörkt på den grusvägen och det skulle kännas tryggt med 
belysning där. Det finns inte heller någon annan naturlig väg att gå eller cykla som inte 
innebär en större omväg som då dessutom trafikeras av bilar. Grusvägen ligger väldigt 
centralt och borde vara upplyst. 

Namn * 
Fredrik Bergström 

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