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KS § 15:27 Dnr. KS 2015/0341 

Revidering av Jämställdhets- och mångfaldspolicy till Policy för 
medarbetares lika rättigheter och möjligheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta den reviderade policyn för medarbetares lika rätdgheter och möjligheter, vilken därmed 
ersätter Jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

Sammanfattning 
Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. 
En policy för medarbetares lika rätdgheter och möjligheter, ddigare kallad jämställdhets- och 
mångfaldspolicy, är avsedd att tydliggöra vad som åligger arbetsgivare och arbetstagare i 
Österåkers kommun när det gäller diskrimineringslagen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anta den 
reviderade policyn för medarbetares lika rätdgheter och möjligheter, vilken därmed 
ersätter Jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

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

Expedieras 
- Personalenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens Icontor Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-11-02 
Dnr KS 2015/0341 

Revidering av Jämställdhets- och mångfaldspolicy till Policy för 
medarbetares lika rättigheter och möjligheter 

Sammanfattning 
Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. 

En policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, tidigare kallad jämställdhets- och 
mångfaldspolicy, är avsedd att tydliggöra vad som åligger arbetsgivare och arbetstagare i Österåkers 
kommun när det gäller diskrimineringslagen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta den reviderade policyn för medarbetares lika rättigheter och möjligheter, vilken därmed 
ersätter Jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

Bakgrund 
Nuvarande jämställdhetspolicy innehåller en blandning av policy och riktlinje. Den föreslagna 
policyn för medarbetares lika rättigheter och möjligheter är kortfattad och beskriver vad som gäller. 
Riktlinjer hanteras och revideras i tjänstemannaorganisationen. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor anser att föreslagen policy för medarbetarnas lika rättigheter och 
möjligheter är tydligare och underlättar organisationens jämställdhetsarbete samt tydligare kopplar 
policyn mot planen för medarbetares lika rättigheter och möjligheter (KS 2015/0024). 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 

Bilagor 
Bilaga 1: Policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter (ny) 
Bilaga 2: Jämställdhets- och mångfaldspolicy (föreslås ersättas). 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Fredrika Andersson 
Personalchef 

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 



o Österåker 
1 

Policy för medarbetares 
lika rättigheter och 
möjligheter 
FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE o Beslutad av: KS § xx 
KF § xx, rev xx, reviderad XX 
Dnr KS 2015/0341 



0 Österåker 

Österåkers kommun ska driva ett aktivt och främjande jämställdhets- och 
mångfaldsarbete i syfte att ge samtliga medarbetare lika möjlighet till utveckling samt 
en respektfull behandling oavsett kön, sexuell läggning, religion eller annan 
trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, ålder samt könsöverskridande identitet 
eller uttryck. 

Syftet är att ta tillvara människors olikheter och använda den styrka och de 
möjligheter till förnyelse som finns hos människor. 

Arbetsgivaren och arbetstagarna ska samverka enligt intentionerna i 
diskrimineringslagen för att jämställdhet och mångfald ska uppnås. 

Österåkers kommun ska främja allas lika rättigheter och möjligheter genom 
att 

• Tillse, med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt 
som kan krävas för, att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare 

• Underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvskap 
och föräldraskap 

• Vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts 
för trakasserier eller repressalier på grund av kön, religion eller annan 
trosuppfattning eller för sexuella trakasserier 

• Genom utbildning, komptensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja 
en jämn fördelning mellan kvinnor och män 

• Arbeta med jämställdhets- och mångfaldsperspektivet vid rekrytering samt 
särskilt anstränga oss för att få sökanden av det underrepresenterade könet 

• Det inte ska förekomma några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 
män inom likvärdiga arbeten. 

Begreppsförklaring 

Mångfald 
handlar om att alla människor har lika värde oavsett kön, etniskt eller kulturellt 
ursprung, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, 
ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Jämställdhet 
ryms inom begreppet mångfald, men förtydligar vikten av samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter för både kvinnor och män. 



Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Österåkers kommun - Österåker 

0 Österåker 

Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Österåkers 
kommun 
1. Syfte 
Kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy, partgemensamt utarbetad, är en del av kommunens 
jämställdhets- och mångfaldsarbete med syfte att 
9 främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, löne- och anställ-ningsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet, 
® oavsett etnisk tillhörighet främja lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, löne- och 

anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt ut-vecklingsmöjligheter i arbetet, 
® motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning samt 
® motverka diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 

2. Omfattning 
Denna policy omfattar samtliga medarbetare i kommunen. 

3. Arbetsgivarens policy inom jämställdhets- och mångfaldsområdet 
Jämställdhet 
9 Österåkers kommun vill vara en arbetsgivare som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna för att 

ge samtliga medarbetare lika möjligheter till utveckling samt en respektfull behandling oavsett kön. 
9 Arbetsgivare och medarbetare skall gemensamt arbeta för att uppmärksamma och motverka all form 

av såväl direkt som indirekt diskriminering på grund av kön. 
9 Österåkers kommun är positiv till att ha småbarnsföräldrar bland med- arbetarna. 
9 Ovälkomna närmanden av sexuell natur, kränkande särbehandling eller andra former av trakasserier 

på grund av kön är förbjudna på samtliga arbetsplatser. 

Mångfald 
9 Österåkers kommun vill vara en arbetsgivare som arbetar aktivt med mångfaldsfrågorna för att ta 

tillvara människors olikheter och använda den styrka och de möjligheter till förnyelse som finns i 
olikheter mellan människor med skiftande bakgrund och livssituation. 

9 Samtliga medarbetare i kommunen skall behandlas med respekt oavsett etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning samt funktionshinder, 

a Arbetsgivare och medarbetare i kommunen skall gemensamt arbeta för att uppmärksamma och 
motverka all form av såväl direkt som indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning samt funktionshinder. 

9 Österåkers kommun är positiv till, och vill verka för, att personer med olika etnisk tillhörighet ska 
arbeta inom kommunen. 

9 Kommunen tar avstånd från alla former av etniska trakasserier eller repressalier på grund av 
anmälan om etnisk diskriminering. Dessa är förbjudna på samtliga arbetsplatser och ska motarbetas 
på alla plan. 

9 Kvantitativa mätningar av etnicitet skall ej förekomma enligt vägledning från Rådet för Mångfald i 
Arbetslivet. 

4. Ansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens årliga jämställdhets- och mångfaldsplan^antas. 
Respektive förvaltningschef ansvarar för att arbetet med jämställdhets och mångfaldsfrågor bedrivs i 
enlighet med denna policy. Enhetschef/rektor ansvarar för att kommunens medarbetare 
medvetandegörs om denna policy. 

Med etnisk tillhörighet avses i lagstiftningen även trosbekännelse 
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KS §15:33 Dnr. KS 2015/0377 

Bidrag till Rydbo Idrottsplats 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Komunfullmäktige besluta 

1. Bevilja bidrag till Rydbo IF för byggnation av ny föreningslokal med omklädningsrum på 
Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om 
1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp. 

2. Bidraget enligt punkt 1 förutsätter att avtal träffas mellan Österåkers kommun och Rydbo 
IF i vilket Rydbo IF åtar sig de skyldigheter avseende byggnader som åvilar Österåkers 
kommun genom gällande arrendeavtal mellan Österåkers kommun och Wasatornet AB samt 
därutöver samtliga tillkommande drift-, skötsel- och underhållskostnader avseende den nya 
byggnaden. 

3. Aterredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder. 

4. Finansiering av bidraget sker genom att ianspråkta posten oförutsett i 2015 års budget. 

16 

Sammanfattning 
Rydbo IF är i behov av ny föreningslokal och omklädningsrum på Wasavallen då befintliga 
lokaler är undermåliga. Nybyggnations föreslås där kommunen bidrar med halva kostnaden, 
maximalt 1300 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2015-11-13. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (TvI) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Bevilja bidrag till Rydbo IF för byggnation av ny föreningslokal med omklädningsrum på 
Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om 
1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp. 
2. Bidraget enligt punkt 1 förutsätter att avtal träffas mellan Österåkers kommun och Rydbo 
IF i vilket Rydbo IF åtar sig de skyldigheter avseende byggnader som åvilar Österåkers 
kommun genom gällande arrendeavtal mellan Österåkers kommun och Wasatornet AB samt 
därutöver samtiiga tillkommande drift-, skötsel- och underhållskostnader avseende den nya 
byggnaden. 
3. Återredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder. 
4. Finansiering av bidraget sker genom att ianspråkta posten oförutsett i 2015 års budget. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:33 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till behovet av att 
utreda det samlade behovet kring arrenden och idrottsanläggningar i Österåkers kommun. 

Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande om återremiss. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-1 1-25, § 15:33 

1 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 - Lennart B. X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. X 

MP Michael Solander X 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 X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 • 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 
Emil Sjölund Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-11-13 
Dnr KS 2015/0377 

Bidrag till Rydbo Idrottsförening 

Sammanfattning 
Rydbo IF är i behov av ny föreningslokal och omklädningsrum på Wasavallen då befintliga lokaler är 
undermåliga. Nybyggnations föreslås där kommunen bidrar med halva kostnaden, maximalt 1300 
tkr. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Komunfullmäktige besluta 
1. Bevilja bidrag till Rydbo IF för byggnation av ny föreningslokal med omklädningsrum på 

Wasavallen motsvarande halva kostnaden, upp till ett för kommunen maximalt belopp om 
1300 tkr, under förutsättning att Wasatornet AB som minst står för motsvarande belopp. 

2. Bidraget enligt punkt 1 förutsätter att avtal träffas mellan Österåkers kommun och Rydbo IF i 
vilket Rydbo IF åtar sig de skyldigheter avseende byggnader som åvilar Österåkers kommun 
genom gällande arrendeavtal mellan Österåkers kommun och Wasatornet AB samt därutöver 
samtliga tillkommande drift-, skötsel- och underhållskostnader avseende den nya byggnaden. 

3. Återredovisning av nedlagda kostnader skall ske efter färdigställda åtgärder. 
4. Finansiering av bidraget sker genom att ianspråkta posten oförutsett i 2015 års budget. 

Bakgrund 
Kommunen arrenderar mark av Wasatornet AB för den kommunala konstgräsplanen Wasavallen (f 
d Rydbo IP). Rydbo IF:s fotbollsverksamhet har Wasavallen som sin hemvist och intill planen ligger 
föreningens klubbstuga med tillhörande omklädningsrum. Byggnaden är nedgången och för liten 
varför behovet av nya lokaler framförts. Den föreslagna nya byggnaden om ca 245 m2 inrymmer 
utöver klubbstugan även förråd och fyra stora samt ett litet omklädningsrum, alla med tillgång till 
dusch. Mellan och framför omklädningsrum och klubbstuga byggs ett ca 225 m2 stort trädäck med 
tak. Avsikten med den nya klubbstugan är att lokalen skall kunna nyttjas av fler föreningar samt för 
fritidsverksamhet. Kostnaden för byggnationen samfinansieras av kommunen och markupplåtaren 
Wasatornet AB. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor ser positivt på att i en samfinansierad åtgärd lösa den befindiga lokalens 
underhållsbehov, Rydbo IF:s aktuella lokalbehov och dessutom tillskapa en möteslokal för i första 
hand ungdomar vilket idag saknas i närområdet. 

* \ (W ^ v 
Jan-Olof Frirnan Katarina Leinar 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-10-21 

KS § 12:9 Dnr. KS 2015/0313 

Sammanträdestider 2016 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt annonsering av 
Kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2016: 
I februari, 14 mars, 25 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 23 maj, 13 juni, 19 september, 17 
oktober, 21 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 5 december. 

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

3. Kostnaden för annonsering under 2016 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2016: 
II januari, 15 februari, 21 mars, 27 april, 25 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 
14 november. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har arbetat fram förslag på sammanträdestider 
för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under år 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:6. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2015-09-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2016: 
I februari, 14 mars, 25 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 23 maj, 13 juni, 19 september, 17 
oktober, 21 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 5 december. 

2016. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-10-21 

Forts. KS § 12:9 

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 
3. Kostnaden för annonsering under 2016 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2016: 
11 januari, 15 februari, 21 mars, 27 april, 25 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 
14 november. 

Michael Solander (MP) yrkar att Kommunstyrelsens sammanträden ska starta kl. 18.00. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande att 
Kommunstyrelsens sammanträden ska genomföras vid följande tillfällen under 2016; 
11 januari, 15 februari, 21 mars, 27 april, 25 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 14 
november, i enlighet med kommunkansliets beslutsförslag och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande att Kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 15.00 eller enligt Michael Solanders (MP) 
yrkande att Kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 18.00 och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande om att 
Kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 15.00 röstar ja, den som är för Michael Solanders 
(MP) yrkande om att Kommunstyrelsen ska sammaträda kl. 18.00 röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras Expedieras 
- Samtliga nämnder \l 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-10-21, § 12:9 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström X 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 X 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 X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-09-21 
Dnr KS 2015/0313 uY 
Sammanträdestider 2016 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt annonsering av 
Kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har arbetat fram förslag på sammanträdestider för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under år 2016. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2016: 
I februari, 14 mars, 25 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 23 maj, 13 juni, 19 september, 
17 oktober, 21 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 5 december. 

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen 
Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

3. Kostnaden för annonsering under 2016 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2016: 
II januari, 15 februari, 21 mars, 27 april, 25 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 
14 november. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammaträder i anslutning till Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
sammanträde vid följande tider under 2016: 

3 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 22 juni, 14 september, 12 oktober och 14 december. 

Peter Frdme 
Kanslichef 

(ar-Olof Friman 
Kommundirektör 

/ 
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Öste rå k i ̂  18 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-10-21 

KS § 12:12 Dnr. KS 2015/0281 

Redovisning av uppdrag att utreda kulturella aktiviteter för äldre 
över 65 år 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna till en generell äldretaxa 
inför budget 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Till Kommunfullmäktige överlämna Kultur- och fritidsförvaltningens utredning i enlighet med 
tjänsteudåtandet daterat 2015-04-28, innebärande bland annat utvecklandet av kulturella 
åtgärder för äldre samt möjligheten till ett framtida verksamhetsbidrag till lokala äldre 
föreningar och pensionärsföreningar. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i tjänsteudåtandet "Föreningsliv och förvaltning har 
under gemensamma möten 2014 diskuterat frågan om möjligheter till kulturella aktiviteter för 
äldre över 65 år. Diskussionen har även förts mellan föreningsliv och politiker. I budget 2015 
ger Kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att utreda 
möjligheten till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:9. 
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteudåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11 ,§ 4:5. 
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-04-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna till en generell äldretaxa 
inför budget 2016. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Till Kommunfullmäktige överlämna Kultur- och fritidsförvaltningens utredning i enlighet med 
tjänsteudåtandet daterat 2015-04-28, innebärande bland annat utvecklandet av kulturella 
åtgärder för äldre samt möjligheten till ett framtida verksamhetsbidrag till lokala äldre 
föreningar och pensionärsföreningar. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-10-21 

Forts. KS § 12:12 

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

Expedieras 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-09-01 
Dnr KS 2015/0281 

Redovisning av uppdrag att utreda kulturella aktiviteter för äldre över 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna till en generell äldretaxa inför 
budget 2016. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Till Kommunfullmäktige överlämna Kultur- och fritidsförvaltningens utredning i enlighet med 
tjänsteutlåtandet daterat 2015-04-28, innebärande bland annat utvecklandet av kulturella åtgärder för 
äldre samt möjligheten till ett framtida verksamhetsbidrag till lokala äldre föreningar och 
pensionärsföreningar. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i tjänsteutiåtandet "Föreningsliv och förvaltning har under 
gemensamma möten 2014 diskuterat frågan om möjligheter till kulturella aktiviteter för äldre över 65 
år. Diskussionen har även förts mellan föreningsliv och politiker. I budget 2015 ger Kultur- och 
fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att utreda möjligheten till kulturella 
aktiviteter för äldre över 65 år.". 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-11, § 4:5. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11 ,§ 4:5. 
2. Kultur- da\ fritidsfc >15-04-08. 

65 år 

)lof Friman 
mundirektör 

och rrit 

NS" 
Peter Erehi 
Kanslichef 
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Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-11 

KFN § 4:5 Dnr 2015/0004-100 

Utreda möjligheterna till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
1. Överlämna förvaltningens utredning med slutsatser och förslag på åtgärder, i enlighet 

med uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2015. 
2. Stycket "Införa äldretaxa på Berga teater i paritet med existerande barn- och ungdomstaxd' på 

sidan 6 under rubriken "åtgärdsförslag" stryks och ingår i uppdraget som gavs av 
nämnden den 29 april att se över nyttjandegraden av Berga teatern. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till en generell äldretaxa inför 
budget 2016. 

Sammanfattning 
Föreningsliv och förvaltning har under gemensamma möten 2014 diskuterat frågan om 
möjligheter till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år. Diskussionen har även förts mellan 
föreningsliv och politiker. I budget 2015 ger Kultur- och fritidsnämnden kultur- och 
fritidsförvaltningen uppdraget att utreda möjligheten till kulturella aktiviteter för äldre över 65 
år. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtände daterat 2015-04-08. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
4. Överlämna förvaltningens utredning med slutsatser och förslag på åtgärder, i enlighet 

med uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2015. 
5. Stycket "Införa äldretaxa på Berga teater i paritet med existerande barn- och ungdomstaxd' på 

sidan 6 under rubriken "åtgärdsförslag" stryks och ingår i uppdraget som gavs av 
nämnden den 29 april att se över nyttjandegraden av Berga teatern. 

6. Ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till en generell äldretaxa inför 
budget 2016. 

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

Expedieras 
- Akten 
- KS/KF 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Maria Söderlund 

Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-04-08 
Dnr KFN15 2015/0004 

-|(il 

Uppdrag Budget 2015 - att utreda möjligheterna till kulturella 
aktiviteter för äldre över 65 år 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har av Kornmunfullmäktige 2014-12-15 § 9:3 punkt 22a, fått i 
uppdrag att utreda möjligheterna till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år. Uppdraget har 
övertagit av Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsförslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
att överlämna förvaltningens utredning med slutsatser och förslag på åtgärder, i enlighet med 
uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2015. 

Bakgrund 
Föreningsliv och förvaltning har under gemensamma möten 2014 diskuterat frågan om möjligheter 
till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år. Diskussionen har även förts mellan föreningsliv och 
politiker. I budget 2015 ger Kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget 
att utreda möjligheten till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen överlämnar utredningen med slutsatser och förslag på åtgärder, enligt bilaga 1, till 
Kommunfullmäktige som svar på uppdrag i budget. 
Förslaget innebär i korthet att avsätta medel i budget 2016 för att öka äldres deltagande i lokalt 
kulturliv samt ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utforma bidragsregler och rutiner för 
äldrebidrag och införande av äldretaxa på Berga teater 

Bilagor 
1. Utredning av möjlighet till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år, 2015-04-08 

Sören Karlsson 
T f kultur- och fritidschef 

Maria Söderlund 
kultursekreterare 
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o Österåker 

Österåkers kommun 2015-05-20 

Utredning av möjligheterna till kulturella aktiviteter för äldre 
över 65 år 

Inledning 
Kultur- och utbildningsförvaltningen fick av Kommunfullmäktige 2014-12-15 
i uppdrag att utreda möjligheterna till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år. 
Uppdraget har nu övertagits av Kultur- och fritidsnämnden. 

Utredningen inleds med sammanställning av intervjuer med de lokala pensionärs
organisationerna SPF Seniorerna, PRO Åkersberga och Kulturföreningen i Österåker, 
intervjuer via mail med vård- och omsorgsförvaltningen i Österåker, en beskrivning av 
vad kultur- och fritidsförvaltningen gör inom området idag samt slutligen en 
omvärldsbevakning genom förfrågningar till nätverket kring kultur för äldre i 
Stockholms län om hur kommuner arbetar kring frågan kring kulturella aktiviteter för 
äldre över 65 år. 

Sedan redogörs för olika möjliga alternativ att stödja kulturella aktiviteter för äldre som 
framkommit utredningen. Slutligen presenteras slutsatser och åtgärds förslag med 
underrubrik finansiering och tidplan. 

Kulturella aktiviteter för äldre inom kommunen 
Inom vård och omsorg finns idag ett bidrag för social stimulans på särskilt boende för 
äldre - 1 000 000 kr som varje år fördelas mellan boendena Enebacken, Solskiftet, 
Vårdbo och Alcea korttids och som ska gå specifikt till sociala aktiviteter för de som bor 
på enheterna. Fördelningen görs relativt sett utifrån antal boende och efter särskild 
ansökan från enheterna. Aktiviteterna ska rikta sig till de boende, och kan utföras 
individuellt eller i grupp. 

Sociala aktiviteter på trygghetsboenden - 300 000 kr fördelas mellan trygghetsboendena 
Solhälla, Görjansgården och Solgården och ska gå till aktiviteter på 
träffpunktsverksamheterna som är knutna till trygghetsboendena. Aktiviteterna riktar sig 
till alla äldre, dvs. oavsett var de bor. 

På träffpunkterna på trygghetsboendena ordnas aktiviteter av en 
aktivitetsledare/värdinna. Vissa saker är grads, andra är till självkostnadspris. På Fyren 
anordnas och bekostas aktiviteter av frivilligorganisationerna eller dll självkostnadspris. 
Det finns en frivilligsamordnare på plats där som kan vara behjälplig med samordning 
och planering. 
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0 Österåker 
På förfrågan till handläggare vid Vård och omsorg ges besked att man inte följer upp på 
aktiviteterna på den nivå att det går att säga hur mycket som går till kulturella aktiviteter 
på träffpunkterna/Fyren men när det gäller fördelning av bidrag till särskilt boende i 
kallelse till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 27 januari 2015, går det att utläsa 
att ca 208 000 kronor av bidraget går till kulturella aktiviteter, vilket ju motsvarar ca 
21%. 

Socialförvaltningen bedömer att behovet av ytterligare aktiviteter finns främst hos de 
som bor hemma, i ordinärt boende 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under många år erbjudit träffpunkter och särskilda 
boenden en kulturpeng på 3000 kr/år och enhet för att arrangera ett kulturprogram ofta 
genom Kultur i vården, som är landstingets programkatalog för kultur. Under de tre 
senaste åren har efterfrågan på kulturpengen minskat. 

Kulturella aktiviteter för äldre inom föreningslivet 

SPF och PRO 
SPF Seniorerna i Österåker har idag 1194 medlemmar och genomför kulturverksamhet i 
kommunen i form av t ex seniorbio, körverksamhet och dansgrupper. PRO Åkersberga 
har idag 1250 medlemmar och genomför kulturverksamhet i kommunen i form av 
körverksamhet, dansgrupp, musikpubar, m.m. De beräknar att ca 85% av verksamheten 
består av kulturella akdviteter. De har hög beläggning på sina program och önskar i 
första hand att ge fler medlemmar möjlighet att delta genom att sänka biljettpriser t. ex. 
på musikpubar och andra kostsamma program för resurssvaga medlemmar. 

PRO Ljusterö har idag 380 medlemmar och genomför kulturverksamhet i kommunen i 
form av bl a musikprogram och skrivarverkstäder. De har idag hög beläggning på sina 
program och ser svårigheten att hitta och bekosta lokaler för kulturprogram. De söker 
möjlighet till nyskapande kulturverksamhet kring IT och media i samverkan med 
ungdomar, vilket kräver investeringar i form av inköp av Ipads. PRO Ljusterö betonar 
vikten av väl fungerande kommunikationer för äldre att besöka kulturprogram. 

Kulturföreningen i Österåker 
Kulturföreningen i Österåker har 150 medlemmar och har våren 2014 genomfört 23 
evenemang med nära 3 000 besökare vid bl. a. soppteater och den egna 
teateruppsättningen Amarec BB. Kulturföreningens program har en hög konstnärlig 
kvalitet och har hittat en stor och trogen publik. 
Kulturföreningen i Österåker är sprungen ur ett samarbete mellan SPF och PRO men är 
som namnet antyder, inriktade på kultur, genom t. ex. arrangemang av professionell och 
amatörteater, filmvisning med efterföljande samtal m. m. Michael Fant som ansvarar för 
kulturverksamheten förespråkar en möjlighet till arrangörsstöd både för lite mer 
kostsamma professionella produktioner som skulle kunna vara en ekonomisk risk för 

2 



0 Österåker 
föreningen men som skulle berika kulturlivet i Österåker och för projekt som innefattar 
såväl amatörer som professionella skådespelare/regissörer i samverkan. Man vill också 
göra en musikalsatsning över åldersgränser i Österåker. 

Seniorernas dag 
SPF Seniorerna i Österåker, PRO Åkersberga, Väntjänsten i Österåker och Österåkers 
hembygds- och fornminnesförening samverkar med kultur- och fritidsförvaltningen 
kring det årliga firandet av Seniorernas dag på Ekbacken i maj och i samverkan med 
Ljusterö PRO på Ljusterö torg i juni. Föreningslivet ansvarar för det lokala programmet 
som exempelvis föreningens körer, dansgrupper samt kaffeservering, lotterier, del av 
marknadsföring o. s. v. Kommunen ansvarar för polistillstånd, bokning av tält och 
möbler, artistbokning, teknik och övergripande marknadsföring. 
Vid förfrågan är både SPF och PRO positiva till Seniorernas dag som arrangemang och 
kan tänka sig att ta ökat ansvar för genomförandet, men betonar att det är en 
förhandlings fråga, om och hur, de skulle kunna ta över arranget. Föreningarna vill gärna 
bjuda in ytterligare aktörer som t. ex invandrarföreningar, vårdföretag m. fl. i framtiden. 

Sammanfattning av intervjuer 
Samtliga äldreföreningar påtalar ett behov av att delta med verksamheter på Berga teater 
eftersom detta är en ändamålsenlig och professionell scen, men menar att hyresnivån på 
Berga teater gör det svårt att hyra. Föreningarna efterfrågar kulturella aktiviteter kring 
media som kan vara dyrt att finansiera då det krävs investeringar. 
En återkommande fråga vid intervjuerna är också möjlighet till väl fungerande 
kommunikationer för att erbjuda isolerande äldre möjlighet till kulturella akdviteter 
speciellt på Ljusterö. PRO Åkersberga uttrycker önskemål om att kunna finanisera 
sänkning av entréavgifter för att kunna erbjuda resurssvaga pensionärer möjlighet att 
delta i kulturella akdviteter. 

Samtliga föreningar framför behov av att finansiera lokalhyra för att rymma en stor 
publik vid stort publiktryck eller större satsningar inom amatörteater/professionell 
teater som kräver en professionell scen och/eller fler publikplatser. 

Exempel på kulturverksamhet och bidrag inom länet 
Exempel på kommuner inom Stockholms län som idag har idag bidrag till 
äldreföreningar och/eller kulturella akdviteter för äldre över 65 år är Södertälje, Järfälla, 
Salem, Haninge och flera stadsdelar i Stockholms kommun. I Salem ingår bidrag dll 
äldreorganisationer i ett generellt verksamhetsbidrag sökbart för alla föreningar. Här 
nedan beskrivs verksamhet i Södertälje, Haninge och Järfälla. 

Södertälje 
Södertälje är den kommun i Stockholms län som har störst verksamhet gällande kultur 
för äldre över 65 år. Deras satsning kallas Kultur 365 och innefattar en heltidstjänst som 
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kulturmäklare, en assistent och en budget på 450 000 kronor (Södertälje har 90 000 
invånare). Exempel på ett lyckosamt projekt är satsning på möten mellan äldre och 
yngre i internetsatsningen "PlaymÄkers" där yngre hjälper äldre att använda surfplatta 
för att hitta platser och minnen i det förflutna. 
Ett annat exempel är den lokalproducerade showen "Låt med tiden" där pensionärer har 
fått chansen att skriva låttexter om sitt liv och fått dem tonsatta och framförda av 
artister. 

På varje enhet inom äldreomsorgen finns minst en, oftast flera, utsedda 
aktivitetsutvecklare som ingår i referensgruppen kring Kultur 365. Målet med Kultur 
365 är att skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och 
kulturellt tänkande för seniorer. Södertälje kommun fördelar dessutom ut 
föreningsbidrag sökbara av samtliga lokala föreningar bl. a. äldre föreningar. 

Haninge 
Haninge har en modell där de formerat en referensgrupp med deltagare där samtliga 
pensionärsorganisationer ingår liksom representanter från lokal riksteaterförening, ABF 
Södertörn och biblioteket och kulturförvaltning. De träffas regelbundet och diskuterar 
ett programutbud som genomförs via arrangöressamarbetet med ABF och 
riksteaterföreningen. Utbudet består bl a av lunchkonserter, en serie som kallas 
lunchakademin samt ett "seniormingel". 

Järfälla 
Järfälla föreningsbidrag erbjuds föreningar som bedriver verksamheter riktade 
till pensionärer. De har tre pensionärsorganisationer som delar på 300 000 kronor per 
år. Bidraget delas ut efter årsmöten efter att ansökan med verksamhetsberättelse och 
årsmötesprotokoll är underskrivet och inlämnat till kommunen. Bidraget beräknas 
genom att de budgeterade 300 000 kronorna fördelas per medlem och sedan räknas 
samman för respektive organisation. Järfälla kommun har 70 000 invånare. 

Slutsatser 
När det gäller bidrag till aktiviteter inom kommunen för äldre på särskilda boenden och 
träffpunkter finns idag goda möjligheter att delta i kulturella aktiviteter, genom den 
insats vård och omsorgs förvaltningen gör med medel för social stimulans. Eventuellt 
skulle kultur- och fritidsförvaltningens kulturpeng kunna undvaras, då den enbart söks 
av ett fåtal träffpunkter och Fyren. 

Utanför den kommunala verksamheten ger föreningslivet äldre möjlighet till kulturella 
aktiviteter genom lokalavdelningar av PRO, SPF och Kulturföreningen i Österåker samt 
arrangemanget Seniorernas dag i samverkan mellan föreningsliv och kultur- och 
fritidsförvaltning. 
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För att ge möjlighet till en bred och kvalitativt deltagande i kulturella aktiviteter för äldre 
bör föreningslivet stöttas. Föreningslivets kulturverksamhet når äldre som bor i egna 
lägenheter och inte omfattas av vård och omsorgs insatser kring t. ex. social stimulans. 

Ett verksamhetsbidrag skulle kunna ge föreningarna möjlighet att hyra större lokaler för 
arrangemang och sänka inträdespriser vilket skulle möjliggöra för fler att delta. Att 
införa en äldretaxa på Berga teater som motsvarar barn- och ungdomstaxan skulle öka 
möjligheten att erbjuda egna uppsättningar och arrangerade föreställningar på en 
professionell scen. 

Införandet av ett projektbidrag för kultur för äldre över 65 år skulle ge möjlighet ull 
nyskapande projekt t ex kring äldre och media, samverkansprojekt mellan amatörer och 
professionella, samt komplettera och betona vikten av arrangemang speciellt för och 
med äldre inom Österåkers kommun. 

Tänkbara modeller 

e Haningemodellen med beslutande programgrupp med representanter för 
förvaltning och föreningsliv är inte intressant att applicera i Österåker då vi dels 
inte har någon Riksteaterförening och flera av våra föreningar redan har en 
arrangörsvana som inte kräver stöttning från kultur- och fritidsförvaltningen. 
Dessutom skulle föreningslivet som deltog i en samverkansgrupp, inte kunna 
söka bidrag för sina egna arrangemang. 

• Verksamhetsbidrag som tilldelas på basis av kulturverksamhet för äldre, dvs 
antal program per medlem, har fördelen av att på ett plan likna förvaltningens 
ungdomsbidrag men blir troligen alltför likt studieförbundsbidrag och riskerar 
att täcka samma kostnader. 

© Verksamhetsbidrag fördelat på principen om antal medlemmar skulle ge 
föreningarna rörelseutrymme att göra långsiktig planering kring kulturella 
aktiviteter utifrån medlemmarnas behov och troligen öka kulturella aktiviteter 
för äldre över 65 år för de som bor hemma. Men ett verksamhetsbidrag skulle 
behöva kompletteras med ett sökbart projektbidrag för att stötta nyskapande 
projekt, högkvalitativa riskprojekt och kulturverksamhet för äldre som inte är 
medlemmar i en pensionärsorganisation. 

® Södertälje har en omfattande mångårig satsning på kultur för äldre som kan 
inspirera snarare än fungera som modell. Tänkvärt är möjligheten att införa 
aktivitetsutvecklare inom varje enhet (särskilt boende och träffpunkter). Det 
skulle i Österåker kunna fungera på ett liknande sätt som skolornas 
kulturombud gör idag med regelbundna samverkansmöten, inspirationsdagar o. 
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0 Österåker 
s. v. Dessutom kan ett studiebesök i Södertälje troligen inspirera båda nämnd, 
förvaltning och föreningsliv dll goda projektidéer i framtiden. 

Åtgärdsförslag 
® Erbjuda vård och omsorgs förvaltningen ett konsultstöd kring kulturella 

aktiviteter eller genom att samverka med vård och omsorg och införa 
akdvitetsutvecklare för kulturella aktiviteter på varje äldreenhet. 

® Ett framtida anslag för kultur för äldre över 65 år inrättas 2016. Anslaget 
delas i två delar. En del fördelas till verksamhetsbidrag till lokala 
äldreföreningar/pensionörsorganisadoner i Österåker och den andra delen 
fördelas som ett sökbart projektbidrag inom kulturområdet med fokus på 
projekt riktade dll äldre över 65 år. Ett ökat föreningsansvar vid 
arrangerandet av Seniorernas dag vid Ekbacken och Ljusterö torg inkluderas i 
verksamhetsbidraget. 

® Införa äldretaxa på Berga teater i paritet med existerande barn- och 
ungdomstaxa 

Finansiering och Tidsplan 
I Österåker bor 7779 personer som är 65 år eller äldre. En insats för kultur för äldre på 
50 kronor per person skulle innebära att kommunen reserverade cirka 390 000 kronor 
för att öka de kulturella insatserna för äldre över 65 år. Denna satsning på kulturella 
aktiviteter för äldre modveras av att vi vet att äldre som deltar i kulturella och fysiska 
akdviteter främst i sociala sammanhang ökar sin hälsa och livslängd. Satsningen skulle 
omfatta verksamhetsbidrag och sökbart projektbidrag. Att finansiera detta inom 
rambudget 2016 skulle innebära att omfördela hela kulturbudgeten för barn- och unga 
till förmån dll äldre, vilken verkar orimligt med tanke på att barn och unga är en 
prioriterad målgrupp inom kommunen. Därför föreslås att kultur för äldre finansieras 
genom en satsning i budget 2016. 

För att utarbeta regler och rutiner kring verksamhetsbidrag, projektbidrag och äldretaxa 
på Berga teater föreslås förvaltningen att få i uppdrag att ta fram fördelningsprinciper 
för verksamhetsbidraget och regler och rutiner för ett sökbart projektbidraget för kultur 
riktat till kultur för äldre under hösten 2015. 

Projekt- och verksamhetsbidrag föreslås vara sökbart fr o m 2016 och äldre taxa och 
samverkansavtal kring Seniorernas dag infört första halvåret 2016. Detta bör utvärderas 

Maria Söderlund 
Kultursekreterare 
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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 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 

•it 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Öste rå k 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS § 15:31 Dnr. KS 2015/0338 

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett 
system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra till Skolnämnden att i samråd med Kommunstyrelsen se över möjligheten att införa 
ett system med lokalpeng för idrottshallarna för ett effekdvare lokalutnyttjande. 

2. Uppdraget ska återredovisas inför budget 2017, planåren 2018-2019. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Att det behövs regler för att fördela de attraktiva halltiderna under skoltid har vi förståelse för. 
Men att införa ett nytt pengsystem för lokaler, en lokalpeng det kan vi inte se vitsen men 
tvärtom tror vi att det kan skapa fler problem än det förväntas lösa som tillexempel att det blir 
ytterligare en faktor som riskerar driver på utvecklingen åt fel håll dvs mot större barngrupper 
på mindre yta. 
Ann-Christine Furustrand 

Sammanfattning 
Eftersom hallar och attraktiva halltider är en begränsad resurs har Skolnämnden antagit 
riktlinjer och rutiner som ska gälla vid fördelning av halltider under skoltid. Ärendet omfattar 
även uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för 
idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:17. 
- Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliets, tjänsteudåtande daterat 2015-10-20. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-10-13, § 6:4. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra till Skolnämnden att i samråd med Kommunstyrelsen se över möjligheten att införa 
ett system med lokalpeng för idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande. 
2. Uppdraget ska återredovisas inför budget 2017, planåren 2018-2019. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:31 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kansliet 

justerandes signaturer y^^y^-=^"Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2015-10-20 
Dnr KS 2015/0338 

Till Kommunstyrelsen 

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system 
med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Eftersom hallar och attraktiva halltider är en begränsad resurs har Skolnämnden antagit riktlinjer och 
rutiner som ska gälla vid fördelning av halltider under skoltid. Ärendet omfattar även uppdrag till 
Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna för ett 
effektivare lokalutnyttjande i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Uppdra till Skolnämnden att i samråd med Kommunstyrelsen se över möjligheten att införa ett 
system med lokalpeng för idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande. 

2. Uppdraget ska återredovisas inför budget 2017, planåren 2018-2019. 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Skolnämnden har att fastställa de riktlinjer som ska 
gälla för hall fördelning medan själva fördelningen utförs av Sport- och Friluftsenheten inom 
Produktionsförvaltningen. Det har hittills inte funnits klara och tydliga riktlinjer som är fastställda av 
Skolnämnden. Eftersom hallar och attraktiva halltider är en begränsad resurs så kommer det alltid att 
finnas skolor som blir mer eller mindre nöjda med hur tilldelningen ser ut. Då är det särskilt viktigt 
att känna til1 hur själva tilldelningsprocessen går till och vilka kriterier som gäller vid prioriteringar av 
halltider.". 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-10-13, § 6:4. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2015-10-13, § 6:4. 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-10. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

-Olof Friman 
mmundirektör Kanslichef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprocokoll för Skolnämnden 2015-10-13 

SKN § 6:4 Dnr SKOL 2015/0071-821 

Riktlinjer och rutiner vid fördelning av halltider under skoltid i 
Österåkers kommun 

Skolnämnden beslutar 
Fastställa bifogade riktlinjer. 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med skolförvaltningen se över möjligheten att införa 
ett system med lokalpeng för idrottshallarna. 

Sammanfattning 
Skolnämnden har att fastställa de riktlinjer som ska gälla för hall fördelning medan själva 
fördelningen utförs av Sport- och Friluftsenheten inom Produktionsförvaltningen. Det har 
hittills inte funnits klara och tydliga riktlinjer som är fastställda av Skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-08-10. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 
Skolnämnden fastställer bifogade riktlinjer samt att Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta att uppdra i samråd med skolförvaltningen se Över 
möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna. 

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

Expedieras 
- Akten 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Skolförvaltningen Till Skolnämnden 
Datum 2015-08-10 
Dnr SKOL15 2015/0071 

Riktlinjer och rutiner vid fördelning av halltider under skoltid i 
Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Skolnämnden har att fastställa de riktlinjer som ska gälla för hallfördelning medan själva 
fördelningen utförs av Sport- och Friluftsenheten inom Produktions förvaltningen. Det har hittills 
inte funnits klara och tydliga riktlinjer som är fastställda av Skolnämnden. Eftersom hallar och 
attraktiva halltider är en begränsad resurs så kommer det alltid finnas skolor som blir mer eller 
mindre nöjda med hur tilldelningen ser ut. Då är det särskilt viktigt att känna till hur själva 
tilldelningsprocessen går till och vilka kriterier som gäller vid prioriteringen av halltider. 

Beslutsförslag 
Skolnämndens beslut 

1. Fastställa bifogade riktlinjer. 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
1. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med Skolförvaltningen se över möjligheten att införa 

ett system med lokalpeng för idrottshallarna. 

Bakgrund 
Det bifogade förslaget har varit ute på "remiss" till berörda skolor och svar har inkommit från tre av 
dessa. Korallen säger OK. Österåkers Gymnasium önskar att skolor med idrottsprofiler ska ha 
någon form av prioritet. De menar annars att de riskerar att behöva avveckla sina idrottsprofiler. IT-
gymnasiet önskar att de faktiska behoven bör utgöra basen för fördelningen istället för antalet elever. 
Särskilt då behoven varierar i vart fall på gymnasienivån mellan läsåren. Likaså önskar man ett 
system som minimerar tiderna när hallarna står tomma. 

Att ha skolornas egna profiler som prioriteringsgrund är problematiskt. Egna profiler är något som 
respektive huvudman beslutar om och utformar. Däremot är det naturligt att profiler med riksintag 
ska prioriteras. Skolförvaltningen kommer att se över möjligheten att utforma ett enkelt system där 
de faktiska behoven kan utgöra underlag för fördelningen. Är detta möjligt kan riktlinjerna sedan 
revideras. Skolnämnden bör föreslå Kommunstyrelsen att utreda ett system med någon form av 
"lokalpeng" för idrottshallarna som ger incitament för ett effektivare lokalutnyttjande. 

Skolförvaltningen har initierat en diskussion med Kultur- och fritidsförvaltningen för att se över 
lokalutnyttjande och hyresförhållanden mm i "Kulturknuten". I det sammanhanget ska också 
möjligheten prövas att även Bergahallen kan bli en resurs att tillgå vid hallfördelningen. 
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Bilagor 
1. Riktlinjer och rutiner vid fördelning av halltider under skoltid i Österåkers kommun. 

Erlandsson 
Skoldirektör 
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Skolförvaltningen Bilaga I 
Datum 2015-08-10 
Dnr SKOL15 2015/0071 

Riktlinjer och rutiner vid fördelning av halltider under skoltid i 
Österåkers kommun 

Bakgrund 

Flera skolor inom Österåkers kommun har sina egna hallar att bedriva undervisning i ämnet idrott 
och hälsa i och berörs inte av dessa riktlinjer. 

Några skolor framförallt i centrala Åkersberga har inte på samma sätt tillgång till en egen hall utan 
måste då dela på de hallar som finns tillgängliga. Det gäller också i viss utsträckning skolor vars 
hallar är för små för vissa åldersgrupper. I nuläget berörda skolor är: Solskiftetsskolan, Österåkers 
gymnasium, Söraskolan, Korallens Friskola, Fredsbogskolan, Prolympia, Solbackens Montessori, It 
Gymnasiet och Skärgårdsgymnasiet. Berörda hallar är: Hackstahallen, Sörahallen samt Åkersberga 
sporthall. 

Riktlinjer och rutiner vid fördelning 

® Halltider för skolorna är tillgängliga vardagar mellan 8.00 - 16.00 
© Tilldelning utgår från en av rektor gjord ansökan från respektive skolenhet. 
• Ansökan görs på en särskild blankett där totalt önskemål anges samt vilka tider man 

önskar i första, andra respektive tredje hand. Av ansökan ska också framgå skolans 
elevunderlag i olika årskurser. 

© Blanketter och anvisningar skickas ut från Sport- och friluftsenheten senast 15 januari 
och ansökan ska sedan vara samma enhet tillhanda senast den 28 februari. 

® Sport- och friluftsenheten gör sedan en preliminär fördelning som presenteras vid möte 
med berörda rektorer (eller någon annan befattningshavare som rektor delegerar 
uppgiften till) senast den 15 april. 

© Vid mötet har skolorna möjlighet att byta tider med varandra. Byten ska dokumenteras 
av Sport- och friluftsenheten och framgår av den definitiva fördelningen. 

o Därefter fastställer Sport- och friluftsenheten en definitiv fördelning för kommande 
läsår senast den 15 maj. 

© Vid oklarheter om hur dessa riktlinjer ska tolkas vid fördelning av tider är Skoldirektören 
beslutsfattare. 
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Principer för fördelning: 

• Möjliga tider att fördela ska i grunden utgå från det totala elevunderlaget från sökande 
skolor. 

® Fördelningen ska vara likvärdig mellan skolor oavsett huvudman. 
© Fördelning av volymer av tider till respektive skola sker sedan i första hand utifrån 

respektive skolas elevunderlag. 
© Tider under dagen/veckan ska i första hand tillgodoses utifrån i ansökan angivna 

önskemål och enligt den prioriteringsordning som angivits. 
• Utgångspunkten i de stora hallarna är att en halvsal per klass fördelas men att samma 

skola har båda halvsalarna under samma tid. Det ger förutsättningar för att man internt 
på berörd skola kan komma överens om när och hur man använder hela salen. 

• Större hallar ska i första hand fördelas med hänsyn till åldersgrupp ("störst går först"). 
• Egna profiler är inte grund för prioritering av halltider. Dock med undantag för idrotter 

som utövas inomhus och med riksintag (enligt RIG och NIU). 
• Kommunens åtagande avser endast befintliga hallar i kommunal regi och någon 

ersättning för eventuell hyra av hall hos annan hyresvärd medges inte. 

I och med att Skolnämnden fastställt dessa riktlinjer upphör alla andra direktiv och riktlinjer att gälla. 
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0 Österåke Zo 
Valärenden KF 2015-1 1-23 

Ärende 4 Valberedningens förslag 

4.1 — Bordlagda val av platser i Byggnadsnämnden för perioden 
2016-01-01-2016-12-31 

Valberedningens förslag 
Hampe Klein (M) 

Viking Skeeborg (M) 
Gunnar Widforss (FP) 

Redan valda 
Vakant (M) Ordförande 
l.ars Nilsson (ÖP) l:e vice ordförande 
Rosita Olsson Palmberg (S)2: c vice ordförande 
Vakant (M) ledamot 
Vakant (FP) ledamot 
Börje Löfvén (C) ledamot 
Magnus Hultgren (KD) ledamot 
Elisabeth Karlstedt (S) ledamot 
Lars Magnusson (RP) ledamot 
Johan Selenius-Rosengren (RP) ledamot 
Ronny Ekström (MP) ledamot 

Mats Höjbrandt (M) 
Berndt Hogreve (M) 

Vakant (M) 
Vakant (M) 
Björn Gerzén (ÖP) 
Dan Jonsson (S) 
Bo Lundin (MP) 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 



o Österåker 
4.2 - Bordlagda val av platser i Kultur- och fritidsnämnden för perioden 

2016-01-01-2016-12-31 

Valberedningens förslag 
Mathias Lindow (FP) 
Conny Söderström (M) 

Anneli Hogreve (M) 
Mats Beiming (M) 

Redan valda 
Vakant (FP) 
Vakant (M) 
Kristina Embäck (S) 
Vakant (M) 
Vakant (M) 
Henrik Olson (C) 
Stig Himberg (ÖP) 
Anders Pettersson (S) 
Amanda Ringstedt (S) 
Björn Rapp (RP) 
Immaculatc Skogemyr 

Ordförande 
l:e vice ordförande 
2: c vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

(MP) ledamot 

Göran Enwall (M) 
Sofia Almgren (FP) 

Vakant (M) ersättare 
Vakant (FP) ersättare 
Samuel Nordström (KD) ersättare 
José Riquelme (S) ersättare 
Daniel Lagunas (V) ersättare 



0 Österåker 
4.3 - Bordlagda val av platser i Miljö- och hälsoskyddsnämnden för perioden 

2016-01-01-2016-12-31 

Valberedningens förslag 

Pär Lindforss (M) 

Carina Christiansen (M) 
Urban Baudin (M) 
Thomas Kjellman (FP) 

Redan valda 
Michaela Haga (C) 
Vakant (M) 
J onas J onsson (MP) 
Vakant (M) 
Vakant (M) 
Vakant (FP) 
Kristina Lemon (C) 
Eva Börjesson (S) 
Tommy Rindevall (S) 
Göran Palm (RP) 
Bo Edlén (V) 

Ordförande 
l:e vice ordförande 
2: c vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Kjell Ivarsson (M) Vakant (M) ersättare 
Kenneth Drake af Hagelsrum (KD) ersättare 
Bert Niska (ÖP) ersättare 
Rikard Hervidsson (S) ersättare 
Anna-Sara Viklund (S) ersättare 



0 Österåker 
4.4 - Bordlagda val av platser i Socialnämnden för perioden 

2016-01-01-2016-12-31 

Valberedningens förslag Redan valda 
Christina Funhammar (M) Vakant (M) 

Arne Ekstrand (KD) 
Ingela Westerlund (S) 

Marianne Lindner Löfgren (M) Vakant (M) 
Camilla Grimsby Klein (M) 
Jörgen E Berglund (FP) 

Ordförande 
l:e vice ordförande 
2: e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Vakant (M) 
Vakant (FP) 
Marie-Louise Brännfors (C) ledamot 
Anne-Lie Karlsson (S) ledamot 
Sven Ragnelid (RP) ledamot 
Gabrielle Solandet* (MP) ledamot 
Francisco Contreras (V) ledamot 

Ulf Elinebrant (M) Vakant (M) ersättare 
Kajsa Hcllstedt (KD) ersättare 
Ann Nyberg (ÖP) ersättare 
Carlos Nunez (S) ersättare 
Hans Embäck (S) ersättare 



0 Österåker 
4.5 - Bordlagda val av platser i Skolnämnden för perioden 

2016-01-01-2016-12-31 

Valberedningens förslag 
Kenneth Netterström (M) 
Peter Bilow (FP) 

Leif Wicklund (M) 
Jeanette Widén (M) 
Ritva Elg (FP) 

Marie Wengse (SÖ) 

Karima Forsberg (M) 

Ordförande 
l:e vice ordförande 
2: e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Redan valda 
Vakant (M) 
Vakant (FP) 
Jörgen Pslrnbcr? (S) 
Vakant (M) 
Vakant (M) 
Vakant (FP) 
Kerstin Sundberg (KO) ledamot 
Karin Heneryd (S) ledamot 
Peter Nummert (RP) ledamot 
Eva-Lena Rodrigo (MP) ledamot 
Vakant (SÖ) ledamot 

Vakant (M) ersättare 
Anne-Li Hillbert (C) ersättare 
Maria Ullenius (ÖP) ersättare 
Reband Raza (S) ersättare 
Sofia Fanberg Högström (S) ersättare 



0 Österåker 
4.6 - Bordlagda val av platser i Produktionsstyrelsen för perioden 

2016-01-01-2016-12-31 

Valberedningens förslag 
Gunnar Fristedt (M) 

Björn Törnquist (M) 

Isabelle Ankarfjärd Jäger (M) 
Patrik Ferm (FP) 

Christer Lindström (SÖ) 

Redan valda 
Vakant (M) Ordförande 
Franz Heinel (ÖP) l:e vice ordförande 
Reynold Furustrand (S) 2: e vice ordförande 
Vakant (M) ledamot 
Klas-Göran Wändesjö (S) ledamot 

Vakant (M) ersättare 
Vakant (FP) ersättare 
Christer Lindström (C) ersättare 
Lars Magnusson (MP) ersättare 
Vakant (SÖ) ersättare 

4.7 - Bordlagda val av platser i Vård- och omsorgsnämnden för perioden 
2016-01-01-2016-12-31 

Valberedningens förslag 

Monica Kjellman (FP) 

Fredrik Rosengren (M) 
Birgitta Netterström (M) 
Kerstin Nilsson (FP) 

Redan valda 
Mikael Ottosson (KD) 
Vakant (FP) 
Marie Ende (S) 
Vakant (M) 
Vakant (M) 
Vakant (FP) 
Pär Claesson (C) 
Cecilia Ringstedt (S) 
Yvonne Oretoft (RP) 
Bo Lundin (MP) 
Aline Österlind (V) 

Ordförande 
l:e vice ordförande 
2: e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Anneli Widén (M) Vakant (M) ersättare 
Ulrika Walberg (KD) ersättare 
Maria Ullenius (ÖP) ersättare 
Lars Frid (S) ersättare 
Gunilla Niss (S) ersättare 



0 Österåker 
4.8 - Bordlagda val av 1 ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 

2016-01-01-2016-12-31 

Valberedningens förslag Redan valda 
Pär Lindforss (M) Vakant (M) Ombud 

Mats Larsson (S) ersättare 

4.9 - Övriga val 

• Entlediganden 

Funktion Organ/Nämnd Namn Mandat 

• Val med anledning av entlediganden 

Funktion Organ/Nämnd Namn Mandat 

• Anhållan om ny sammanräkning 

Funktion Organ/Nämnd Efter namn Mandat 

Åkersberga 2015-11 -23 

Mats Beiming 
Ordf. valberedningen 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Till Kommunfullmäktige 

Datum 2015-11-27 
Dnr KS 2014/0251 

Beslut om undantag av granskning avseende Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för mandatperioden 2015-01 -01 - 2018-12-31 

Beslutsförslag 
Valberedningens ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Undanta Revisorernas ordförande Bengt Olin (S) från granskning av Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31 med hänvisning till jäv. 

Bakgrund 
Med anledning av inkommen skrivelse innebärande protokoll från kommunens revisorer, och med 
hänvisning till jäv, föreslås att Revisorernas ordförande Bengt Olin (S) ska undantas från granskning 
avseende Miljö- och hälsoskyddsnämnden för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31. 

Bilaga 
Revisorernas protokoll 2015-11-18 

Mats Beiming 
Valberedningens ordförande 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Revisorerna 

PROTOKOLL 

Plats och tid ALCEA-huset 
2015-11-18 

Beslutande Bengt Olin 
Ann-Katrin Flodén 
Jan Winberg 
Sylvester Johnson 
Birgitta Halling 
Gerhard Nuss 
Bertil Olin 

§ 1 Val av sekreterare 

Revisorerna beslutar 

att utse Henrik Fagerlind till sekreterare vid dagens 
sammanträde. 

§ 2 Val av justerare 

Revisorerna beslutar 

att utse Jan Winberg att justera dagens protokoll. 

§ 3. Undantag från granskning av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Revisorerna beslutar 

att undanta Bengt Olin från all granskning avseende miljö-
och hälsoskyddsnämnden 

fcnj J-yUcJ < -" V "S 
Henrik Fagerlind ,Jan Winberg 
Sekreterare Justeras 



ö Öste rå k 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS § 15:22 Dnr. KS 2014/0336 

Svar på motion nr 14/2014 från Björn Molin (RP) - Näringslivets 
möjligheter i Österåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 14/2014 besvarad med hänvisning till att Roslagsvatten, i nära samarbete med 
Samhällsbyggnads förvaltningen, redan påbörjat en utredning av hur Österåkersvattens 
nyttjande av marken där reningsverket ligger idag skall omdisponeras efter en anslutning dll 
Käppala; bland annat för att möjliggöra att mark skall kunna göras tillgänglig för verksamheter 
med marin- och skärgårdsanknytning. 

Sammanfattning 
I modonen "Näringslivets möjligheter i Österåker" yrkas på att en utredning skall påbörjas 
som skall undersöka om maken där reningsverket ligger i Margretelund efter en anslutning till 
Käppala kan användas för näringsverksamheter som är knutna till båt- och skärgårds företag. 
Inom ramen för Käppalaprojektet har redan en utredning påbörjats som syftar till en 
omdisponering av Österåkervattens verksamhet på reningsverks fastighet. Utredningsarbetet 
bedrivs med förutsättningen att verksamheter med marin- och skärgårdsanknytning kan vara 
lämplig på den mark som frigörs. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 11:8. 
- Michaela Fletchers (NI) ordförandeförslag daterat 2015-11-03. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
14/2014 besvarad med hänvisning till att Roslagsvatten, i nära samarbete med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, redan påbörjat en utredning av hur Osteråkersvattens 
nyttjande av marken där reningsverket ligger idag skall omdisponeras efter en anslutning till 
Käppala; bland annat för att möjliggöra att mark skall kunna göras tillgänglig för verksamheter 
med marin- och skärgårdsanknytning. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:22 

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. 

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 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer jQjSp"' Utdragsbestyrl<ande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-1 1-25, § 15:22 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. X 

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

S Anas Abdullah X X | 
s Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson - Peter L. X 

MP Michael Solander X 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 X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 



Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-11-03 
Dnr 2014/0336 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 14/2014 från Björn Molin (RP) - Näringslivets 
möjligheter i Österåker 

Sammanfattning 
Motionären yrkar i motion 14/2014 på att en utredning skall påbörjas som skall undersöka om 
marken där reningsverket ligger i Margretelund kan användas för näringsverksamheter som är 
knutna till båt- och skärgårdsföretag efter en anslutning till Käppala. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 14/2014besvarad med hänvisning till att Roslagsvatten, i nära samarbete med 
Samhällsbyggnads förvaltningen, redan påbörjat en utredning av hur Österåkervattens nyttjande 
av marken där reningsverket ligger idag skall omdisponeras efter en anslutning till Käppala; 
bland annat för att möjliggöra att mark skall kunna göras tillgänglig för verksamheter med 
marin- och skärgårdsanknytning. 

Bakgrund 
Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-11-02 

Mfchaela rletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till kommunstyrelsen 
Datum 2015-11-02 
Dnr 2014/0336 

Svar på motion nr 14/2014 från Björn Molin (RP) - Näringslivets 
möjligheter i Österåker 

Sammanfattning 
I motionen "Näringslivets möjligheter i Österåker" yrkas på att en utredning skall påbörjas som skall 
undersöka om maken där reningsverket ligger i Margretelund efter en anslutning till Käppala kan 
användas för näringsverksamheter som är knutna till båt- och skärgårdsföretag. 

Inom ramen för Käppalaprojektet har redan en utredning påbörjats som syftar till en omdisponering 
av Österåkervattens verksamhet på reningsverksfastigheten. Utredningsarbetet bedrivs med 
förutsättningen att verksamheter med marin- och skärgårdsanknytning kan vara lämplig på den mark 
som frigörs. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
Björn Molins motion "Näringslivets möjligheter i Österåker" anses besvarad med hänvisning till att 
Roslagsvatten i nära samarbete med samhällsbyggnads förvaltningen redan påbörjat en utredning av 
hur Österåkervattens nyttjande av marken där reningsverket ligger idag skall omdisponeras efter en 
anslutning till Käppala bl a för att möjliggöra att mark skall kunna göras tillgänglig för verksamheter 
med marin- och skärgårdsanknytning. 

Bakgrund 
Roslagspartiet genom Björn Molin har i en motion om näringslivets möjligheter i Österåker pekat på 
att det verkar troligt att Österåkers kommun kommer att få ansluta sitt avloppsnät till Käppala 
reningsverk. Marken där reningsverket ligger idag skulle då bli ledig och kunna användas för 
etablering av båt och skärgårds före tag menar motionären. Motionären yrkar på att en utredning 
snarast påbörjas med uppgift att undersöka om marken är lämplig att användas till verksamhet som 
är lenuten till båt- och skärgårdsföretag, exempelvis bensinstation, båtverkstäder, krogat och annan 
närliggande verksamhet. 

Som en del av det pågående Käppalaprojektet måste också den nuvarande reningsverks tomten 
omdisponeras, Österåkervatten kommer att finna kvar på fastigheten med bl a en stor pumpstation 
och ett stort antal markförlagda ledningspaket. Roslagsvatten har redan i nära sammarbete med 
samhällsbyggnads förvaltningen inlett ett utredningsarbete om hur omdisponering av den verksamhet 
som skall ligga kvar skall se ut. Ambitionen är att hitta den lösning som leder till den bästa 
möjligheten att frigöra mark utan att investerings- och framtida driftkostnader för Österåkersvatten 
påverkas negativt. Utredningsarbetet bedrivs med förutsättningen att verksamheter med marin- och 
skärgårdsanknytning kan vara lämplig på den mark som frigörs. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de frågor, den av motionären föreslagna 
utredningen avser besvara, i allt väsentligt kommer att besvaras i det mer omfattande 
utredningsarbete som påbörjats av Roslagsvatten. 

Kent Gullb erg 
Samhällsbyggnadschef 
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Roslagspartiets motion nr 22 ställd till Kommunfullmäktige i Österåker 

Näringslivets möjligheter i Österåker 

I Österåkers Kommun planeras en stor utbyggnad av bostäder vilket kommer att 
resultera i en betydande trafikökning då mark saknas för etablering av företag med 
anställd personal som kan arbeta på hemorten. 

Ett naturligt steg vore att ändra planläggningen så att många av företagen och 
myndigheter som lämnar innerstaden får möjlighet att etablera sig i Österåker. 

Under många år har båt- och skärgårdsföretag saknat mark för etablering vilket 
medfört att vissa flyttat från kommunen och andra tvingats ha sin verksamhet långt 
från vattnet. 

Det verkar trolig! att Österåker* kommun kommet att få ansluta sitt avloppsnät till 
Käppala reningsverk senast 2020. Då skulle marken där reningsverket ligger idag att 
bli ledig för andra ändamål, vilket skulle kunna innebära en möjlighet till etablering 
för båt- och skärgårdsföretag. 

Att en utredning snarast påbörjas med uppgift att undersöka om marken är lämplig 
att användas till verksamhet som är knuten till båt- och skärgårds företag, 
exempelvis bensinstation, båtverkstäder, krogar och annan närliggande verksamhet. 

Jag yrkar: 

Sågvägen 19 • 184 40 Åkersberga • Tel.: 08-540 228 88 ° E-post: info@roslagspartiet.se • www.roslagspartiet.se 
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DETALJPLAN FÖR 

MARGRETELUNDS RENINGSVERK 
(MARGRETELUND 16:95) 
ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN 

UPPRÄTTAD DEN 30 APRIL 2010 PÅ 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. 

L 

TILL PLANFÖRSLAGET HÖRANDE HANDLINGAR: 

• PLANKARTA MED BESTÄMMELSER, ILLUSTRATION 
• PLANBESKRIVNING 
• GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

ANTAGANDEHANDLING 
PLANBESKRIVNING 
2010-04-30 

1(7) 

rev. 2010-09-13 

Detaljplan för MARGRETELUNDS RENINGSVERK (Margretelund 16:95 m.fl.) 
Österåkers kommun, Stockholms län 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 

Till planförslaget hörande handlingar: 
- Plankarta med bestämmelser, illustrationsplan. 
- Planbeskrivning 
- Genomförandebeskrivning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Huvudsyftet till förslag till detaljplan för Margretelunds reningsverk är att anpassa 
och säkerställa områdets befintliga användning och omfattning. Förslaget ersätter 
en tidigare fastställd detaljplan från 1974 för delen med reningsverkets 
verksamhet. 

Planen kommer att inkludera det hamn-/bryggområde som är beläget sydost om 
reningsverket och som används som landningsplats för bl.a. avfall från 
skärgården. Dessutom säkerställer den områden avsedda för natur samt en 
tillfartsväg till hamnen. 

PLANDATA 

Planområdet, som ligger i södra delen av Margretelund, begränsas av 
Trälhavsvägen i väster, Margretelunds slottspark i norr, Trälhavet i öster samt av 
Margretelunds friluftsbad i söder. 

Grundkarta 

Grundkartan är upprättad vid kommunens mätenhet november 2009. 

Planområdet omfattar ca 7 ha och består i huvudsak av Margretelunds 
reningsverk, naturmark samt hamn och bryggområde. Nästan 2 ha av området 
är vattenområde. 

Läge 

Areal 
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Markägoförhållanden 

Margretelunds reningsverk (Margretelund 16:95) ägs och drivs sedan 1989 av 
Roslagsvatten AB. Österåkers kommun är fastighetsägare till Margretelund 1:14. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Miljötillståndsbeslut för Margretelunds reningsverk 

Avloppsreningsverket i Margretelund anlades 1957 och har allt eftersom 
befolkningen i Åkersberga ökat beviljats tillstånd enligt miljölagstiftningen till 
utbyggnad för att klara högre belastning. 

Genom koncessionsnämndens beslut 1973 lämnades tillstånd att bygga ut 
reningsverket för en belastning av ca 29 000 personenheter (pe). Vid den prövning 
som skedde 1973 riktades inga invändningarfrån de kringboende mot den då 
aktuella utbyggnaden. Vad som i första hand övervägdes i det ärendet var 
placeringen av utsläppspunkten för det renade avloppsvattnet. Dåvarande Statens 
Planverk uppmärksammade emellertid risken för buller och luktstömingar i 
omgivningen och framhöll betydelsen av att planläggningen av området snarast 
slutfördes så att tillräckliga skyddszoner kunde säkras kring avloppsreningsverket. 

Med förbättrad rening i form av kväverening erhöll Roslagsvatten AB 1997-02-19 
tillstånd för en kapacitetsökning vid Margretelunds reningsverk, från 29 000 till 
40 000 personen heter (pe). Ökade reningskrav avsåg bl.a. att minska risken för 
störningar till omgivningen både avseende luft och vatten. Villkor för utsläpp av 
doftande ämnen och avledning av det renade avloppet till Trälhavet var i 
tillståndsbeslutet uppskjutna. Beslut om slutliga villkor fattades av 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län 2000-11-13. De 
slutliga åtgärderna färdigställdes under år 2001. 

Översiktliga planer 

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen för Österåkers kommun. 

Riksintressen 

Inget av riksintresse finns inom planområdet. 

Strandskydd 

Längs hela strandlinjen råder strandskydd om 100 m (på land och i vatten). Detta 
strandskydd föreslås upphävas för detaljplanens kvartersmark. Området är redan 
ianspråktaget för reningsverk och hamnverksamhet. 
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Detaljplaner 

Gällande detaljplan (detaljplan nr 255) för Margretelunds reningsverk fastställdes 
1974-09-18. Planen omfattar delar av reningsverkets fastighet, Trälhavsvägen och 
en mindre del tillhörande Margretelunds slott (Margretelund 14:1). Den del av 
gällande detaljplan som avser Margretelund 14:1 avses i förslaget att upphävas. 

I gällande detaljplan anges reningsverkstomten som mark för allmänt ändamål. En 
buffertzon runt om reningsverket är allmän plats för park eller plantering. Övriga 
områden inom planområdet är inte tidigare planlagda. 

Ett program för planläggning av hela Margretelunds omvandlingsområde antogs 
1982. 

Ett program för aktuell detaljplan godkändes 2003. Programmet var föremål för 
samrådsremiss under tiden 1 augusti -13 september 2001 och ett samrådsmöte 
hölls den 13 augusti 2001. 

I programmet framlades tre alternativa handlingsvägar för att Margretelunds 
reningsverk långsiktigt skulle kunna finnas kvar på platsen och med den kapacitet 
som Österåkers utveckling kräver. 

De tre alternativa handlingsvägarna var: 
A. Ingen planmässig åtgärd, vilket skulle innebära att20-22 bostadshus på sikt 

kunde uppföras/finnas och att en osäkerhet om byggrätter mm skulle finnas hos 
kommun, Roslagsvatten och fastighetsägare. 

B. Frysning av nuvarande bebyggel sestruktur - vilket skulle innebära att en 
detaljplan för 19 enbostadshus fastställdes. 

C. Borttagande av samtliga bostäder inom 200 m från reningsverket - vilket skulle 
innebära 0 bostad er på sikt, detaljplan fört.ex. park eller annat upprättas, 
frivilliga markförvärv och inlösen måste genomföras. 

Alternativ C blir ett mycket kostsamt alternativ och alternativ A skapar osäkerhet 
hos flera parter. I programmet förespråkas alternativ B där de fastigheter som finns 
idag fastställs och nya avstyckningar inte medges. 

Efter en utvärdering av sy npunkter från samrådsremissen på programmet gjordes 
avsteget från det ursprungliga program met. Det beslutades att Margretelund 16:95 
inklusive landningsplats för avfall från skärgården skulle tas med i detaljplanen. 

Slutligen delades detaljplanen för bostäder och reningsverket upp i två olika 
detaljplaner, den ena med enskilt och den andra med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Behovsbedömning avseende betydande rn iljöpåverkan 

I planförslaget samlas bl.a. hamnverksamheterna till en plats, och en gemensam 
hamn av högre standard, Un aådan förändring för områdets verksamheter innebär 
en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning har därför utförts och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats för föreslaget planområde. 

Program 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Reningsverk 

I jämförelse med tidigare planläggning, innebär den nya detaljplanen för 
reningsverket endast mindre justeringar. I en zon runt om reningsverket finns ett 
prickmarksområde - mark som inte får bebyggas. I denna zon skall en träd- och 
vegetationsridå, n1( hållas för att visuellt avskärma reningsverket från 
kringliggande fastigheter. Staket skall finnas runt hela reningsverkstomten. In- och 
utfartsförbud råder längs med hela fastighetsgränsen mot Trälhavsvägen förutom i 
det nordvästra hörnet av fastigheten. 

Förslaget medger ett område avsett för hamnverksamhet för yrkesmässigt bruk. 
Hamnen är belägen i det befintliga området för lastning och lossning av avfall. 
Hamnen kan vara öppen för flera olika verksamheter med tillstånd, eventuell 
omfattas även här en etablering av en sjömack. Om det finns behov får hela eller 
delar av område för hamnverksamhet inhägnas. 

Enskild hamn-/bryggverksamhet samordnas till ett avgränsat område där kajer och 
bryggor får anordnas. Vattenområdet har användningen hamn/bryggområde WV. 

Området mellan reningsverket och vattenlinjen på bägge sidor om hamnen är 
avsatt som allmän plats, natur. Ett av områdena genomkorsas av ett stråk med 
underjordiska ledningar. 

Till hamnområdet anläggs en förlängning av Trälhavsvägen runt reningsverket. 
Den kommer att gå parallellt med den smala allégata som övergår till gång- och 
cykelväg. Trälhavsvägen är en lokalgata med kommunalt huvudmannaskap. 

Möjlighet finns att anlägga en parkeringsplats inom den del av området för 
lokalgata som ligger närmast friluftsbadet. 

Teknisk försörjning 

För att säkerställa underjordiska ledningar, både på mark- och i vattenområden, är 
u-områden utlagda i planen. I avgränsat området skall marken vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar och i u2 avgränsat område finns ledningar 
under vattenytan som ska vara tillgängliga. Ankringsförbud råder inom u2 

avgränsat område. 

Dagvatten omhändertas i första hand inom varje fastighet. Verksamhetsområdet 
för hantering av färskvatten och spillvatten avses inte omfatta dagvattenhantering. 
Vid behov medger detaljplanen, främst på allmän plats, utrymme för fångdammar. 
Planområdet är för sin dagvattenhantering delvis beroende av avrinning via 
angränsande områden vilket kan kräva någon form av samordnad lösning. 

Hamn 

Friytor 

Trafik 
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Risk- och sårbarhet 

Verksamheterna inom området ska aktivt medverka till en god boendemiljö för 
närliggande fastigheter. Nya risk- och miljöstörande anläggningar ska företrädesvis 
placeras så långt som möjligt från befintlig bostadsbebyggelse. Befintliga 
rötkamrar planeras att flytta till den södra delen av reningsverkets om råde. 

En eventuell sjömack inom användningen för hamn är placerad över 100 meter till 
närmaste bostadsbebyggelse. Enligt "Bättre plats för arbete" har bensinstationer 
ett riktvärde för skyddsavstånd på 100 meter till närmaste bostadsbebyggelse. 
Lagen om brandfarliga vätskor styr hantering och skyddsavstånd och där anges 
specifika avstånd till anläggningens olika delar. 

Sammanfattning från MKB 

Planområdet består i huvudsak av Margretelunds reningsverk, naturmark samt 
hamn och bryggområde och väster om detaljplaneområdet ligger ett område med 
fritids- och permanentbostäder. Inom föreslaget planområde finns idag ett 
avloppsreningsverk med renings kapacitet för 40 000 personekvivalenter samt 
sedan 1980-talet en hamnverksamhet för att ta emot och omlasta hushållsavfall, 
latrin och slam samt farligt avfall från skärgårdsöarna. Ytterligare ett par mindre 
hamnverksamheter finns utspridda längs vattnet. Österåkers kommun önskar 
samla hamnverksamheterna till en gemensam hamn, och för att göra detta måste 
området detaljplaneläggas. För delar av området gäller strandskydd vilket måste 
upphävas för att planen skall kunna komma till stånd. 

Österåkers kommun bedömde att planen innebär betydande miljöpåverkan varför 
planen genomgick en miljöbedömning och en MKB enligt 6 kap miljöbalken 
(1998:808) upprättade s. Föreliggande MKB har upprättas för att beskriva och 
bedöma konsekvenserna av planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, 
hälsa och hushållning med naturresurser. Planen bedöms främst ge konsekvenser 
för boendemiljö och hälsa samt för vattenmiljö. 

Boendemiljön bedöms framförallt påverkas av lukt och buller. Kommunen väljer 
med detaljplanen att fastlägga reningsverket på en plats med bostäder på relativt 
nära avstånd. Verksamheten i detaljplaneområdet, främst reningsverket, kan dock 
ge upphov till störningar för kringboende. Roslagsvatten, som driver reningsverket, 
arbetar aktivt med att minimera de störningar ti II närboende som kommer till 
verkets kännedom. 

Reningsverket inom planområdet kan ge upphov till lukt och detaljplanen anger att 
nya risk- och miljöstörande anläggningar s ka placeras på den del av 
verksamhetens område som är längst från befintlig bostadsbebyggelse. Detta 
bedöms medföra att luktolägenheterna från reningsverket minskar, eftersom 
tillkommande luktande verksamheter hamnar på större avstånd till befintliga 
bostäder. Från hamnen är det främst den omlastning av avfall som redan idag sker 
och som detaljplaneförslaget medger, som kan ge upphov till lukt. Lukten kan 
minimeras genom att avfallet aldrig lämnar de förpackningar de levereras i på 
hamnområdet, och att förpackningarna hålls slutna. Planen medger att en bredare 
träd- och vegetationszon i väster än vad nuvarande plan medger. Detta bedöms 
3om positivt för alt minska störningarna Ull ut närliggande bostäderna. 
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Buller uppstår främst från transporter till och från området, och eventuellt 
tillkommande verksamheter kan ge tillskott av trafik men bedöms inte öka 
bullerstörningarna. I en nära framtid bedöms inte transporterna till planområdet 
öka. På längre sikt, om persontrafik etableras i hamnen, bedöms transporterna till 
området öka, men miljökvalitetsnormerna för luft bedöms inte överskridas till följd 
av detaljplanen. 

Vattenmiljön är en annan miljöaspekt som detaljplaneförslaget kan påverka. 
Genom utbyggnaden av reningsverket kan fler enskilda avlopp anslutas till 
reningsverket och belastningen på Trälhavetatt minska och planen bedöms 
därmed hjälpa till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. Planen kan 
medföra vattenarbeten vid hamnen. Vattenarbeten inom planområdet kan ge 
upphov till uppgrumling av bottensediment, vilket försämrar siktdjupet och därmed 
även levnadsförhållandena för flertalet växt- och djurarter. Bottensedimenten kan 
också innehålla föroreningar som lösgörs vid uppgrumling. Vattenarbeten för att 
anlägga den nya hamnanläggningen är tillstånds- eller anmälningspliktiga och 
inom ramen för den processen ska konsekvenserna för vattenmiljön prövas. 

Planalternativet innebär också att dagvattenavrinningen förändras genom 
hårdgörande av ytor. Detta leder till att de föroreningar som i nuläget infiltreras, 
och delvis fastläggs i den befintliga växtligheten inom området, kommer att avrinna 
i högre grad till recipienten. Därför föreslås att dagvattnet tas om hand genom 
fördröjning och fastläggning i vegetation, samt att dagvattenhanteringen studeras 
vid projektering av hamnen. 

Delar av planområdet riskerar att översvämmas vid höga vattenstånd. De primära 
funktionerna vid reningsverket bedöms inte påverkas och även om det blir svårare 
att komma fram till hamnen vid översvämning, så bedöms hamnverksamheterna 
inte lamslås vid översvämning, då de sannolikt kan dirigeras om till andra hamnar. 
Tillkommande bebyggelse och vägar i detaljplanen bör anpassas så att de inte 
påverkas av höjda havsvattenstånd, t ex genom att följa kommunens kommande 
riktlinjer för översvämning. 

Konsekvenserna av detaljplaneförslaget för naturmiljön kan bli både negativa och 
positiva, medan planförslaget bedöms påverka rekreationen positivt. Skapandet av 
gång- och cykelväg till området och lokalgata i området gör det enklare för 
allmänheten att använda området för rekreation och strövtåg. Planförslaget 
medger även förändringar av pir- och kajområdet, som kan ge måttligt till stor 
påverkan på landskapsbilden. Troligt är att planområdet ger ett mer ordnat intryck 
med den nya hamnanläggningen. 

Nollalternativet bedöms på kort sikt ge mindre buller i förhållande till nuläget, men 
ökat buller på längre sikt. Nollalternativet kan även tem porärt ge sämre 
vattenkvalitet än i dag, t ex vid muddring. I övrigt bedöms inte konsekvenserna av 
nollalternativet skilja sig från nuläget. 

Administrativa frågor 

Detaljplanen har en genomförandetid om 10 år efter det att planen vunnit laga 
kraft. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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Österåkers kommun avser inte att vara huvudman för den del av Margretelund 
14:1, som gränsar till reningsverket. Därför föreslås att denna del av gäl lande 
detaljplan planlagd som allmän plats, park eller plantering upphävs. 

Genomförandefrågor behandlas vidare i genomförandebeskrivningen. 

Medverkande 

Detaljplanen har upprättats på Österåkers kommuns stadsarkitektkontor av 
planingenjör Daniel Nygårds. Medverkat i arbetet har miljö- och hälsoskydds
inspektör Kristina Eriksson, mark och exploateringsingenjör Nina Andersson samt 
produktionschef Tomas Adolphson på Roslagsvatten AB. 

Lars Barrefelt 
Stadsarkitekt 

Daniel Nygårds 
Planingenjör 
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Detaljplan för MARGRETELUNDS RENINGSVERK (Margretelund 16:95 m.fl.) 
Österåkers kommun, Stockholms län. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Syfte och rättsverkan 

En genomförandebeskrivning skall upprättas till varje detaljplan. Genomförande
beskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten är att den skall 
godkännas då planen antas och därigenom bli vägledande för genomförandet av 
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen redovisar vem som utför respektive 
åtgärd. 

1. Organisatoriska frågor 

Detaljplaneområdet, som är ca 7 ha, är beläget i den södra delen av Margretelund 
och avgränsas av Trälhavsvägen i väster, Margretelunds slottspark i norr, 
Trälhavet i öster och av Trälhavsbadet i söder. 

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande. 

Samrådsförfarandet genomfördes under slutet av 2008. Efter samrådet skall 
detaljplanen ställas ut för granskning. Detaljplanens genomförandetid är 10 år från 
det att planen antas genom beslut som vinner laga kraft. 

L1 Ansvarsfördelning 

Österåkersvatten AB äger huvuddelen av marken inom detaljplaneområdet. 
Kommunen svarar för utbyggnad av anläggningar inom allmän plats. I samband 
med anläggande av ny lokalgata utför kommunen eventuellt erforderliga 
förstärkningsarbeten över befintliga allmänna ledningar. 

Kommunen svarar, efter förvärv av marken, för utbyggnad av hamnen. 

Ansvar för genomförandet av detaljplanen på övrig kvartersmark åvilar 
markägaren. 

1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats inom detaljplanen (lokalgata 
samt natur). 
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2. Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning i form av fastighetsreglering samt avstyckning kommer att 
erfordras för att fastighetsrättsligt genomföra detaljplanen. 

Kommunen ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 

I planförslaget anges u-områden för underjordiska ledningar. Det ankommer på 
ledningsägaren att säkra rätten för ledningarna genom servitut eller ledningsrätt 
där så inte redan skett. 

Kvartersmark planlagd för hamnverksamhet skall överlåtas till kommunen. 
Ett köpekontrakt avseende förvärv av hamnområdet skall tecknas innan 
detaljplanen antas. 

3. Ekonomiska frågor 

Kommunen svarar för kostnaden för iordningställandet av allmän plats, eventuellt 
erforderliga försträkningsarbeten över befintliga allmänna ledningar samt 
iordningsställande av hamnen. 

4. Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av planingenjör Daniel Nygårds. 
Genomförandebeskrivningen har upprättats av mark- och exploateringsingenjör 
Nina Andersson vid kommunens exploateringsenhet. 

Mikael Åklint 
Plan och exploateringschef 

Nina Andersson 
Mark- och exploateringsingenjör 
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Öste rå k 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

KS § 15:7 Dnr. KS 2015/0122-100 

Svar på motion nr 8/2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Anas 
Abdullah (S) och Mats Larsson (S) - Lyft in barnperspektivet i 
samhällsplaneringen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla punkt 1 och 4 i motion nr 8/2015 genom att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
senast under 2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektivet i samhällsplaneringen. 

2. Punkt 2 och 3 i motion nr 8/2015 anses vara besvarade med hänvisning till att barn- och 
ungdomsperspektivet beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, 
exempelvis genom kontakt med barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, 
workshop med unga. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) reserverar sig till förmån 
för eget förslag. 

Sammanfattning 
Motionärerna vill i sin motion att barn och ungdomars åsikter och synpunkter kring hur 
kommunen ska utvecklas i framtiden tas tillvara. Det kan exempelvis göras i arbetet med den 
nya översiktsplanen samt i detaljplaneprocesser och avse hur platser kan påverka barns och 
ungdomars behov. I motionen framställs fyra yrkanden: 
1. Att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag på hur barnperspektivet kan integreras 
i all fysisk samhällsplanering i kommunen. 
2. Ta fram förslag på form för den formella processen med en ny översiktsplan utifrån att 
berörda ska komma till tals. 
3. Pröva möjligheten att inrätta en barn- och ungdomspanel för arbetet med översiktsplanen 
4. Ta fram förslag för ökade möjligheter för barn och unga att vara med och påverka beslut 
vid arbetet med miljömål samt god bebyggd miljö. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-11-09, § 8:7. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2015-10-26. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-10-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Bifalla punkt 1 och 4 i motion nr 8/2015 genom att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
Forts. 

Justerandes signaturer —. Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-1 1-25 

Forts. KS § 15:7 

senast under 2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektivet i samhällsplaneringen. 
2. Punkt 2 och 3 i motion nr 8/2015 anses vara besvarade med hänvisning till att barn- och 
ungdomsperspektivet beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, 
exempelvis genom kontakt med barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, 
workshop med unga. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrand (S) yrkande. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) lämnar, med hänvisning till sin redan väckta motion, nr 
26/2015, angående Barnbokslut i Österåkers kommun, ett tilläggsyrkande innebärande att 
punkterna 1-4 i föreliggande ärende motionsärende ska följas upp. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Andreas Lennkvist Manriquez (V) tilläggsyrkande. 

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. 

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 omröstninglista (15:7 A) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstninglista (15:7 B) med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-11-25, § 15:7 A 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. X 

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

S Anas Abduliah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. X 

MP Michael Solander X 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 X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-1 1-25, § 15:7 B 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand - Lennart B. X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. X 

MP Michael Solander X 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 X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



Ordförandeförslag 
G Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-10-22 
Dnr 2015/0122-100 

Svar på motion nr 8/2015 från Ann-Christine Furustrand, Anas Abdullah 
och Mats Larsson (S) - Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen 

Sammanfattning 

Motionärerna vill i sin motion att barn och ungdomars åsikter och synpunkter kring hur kommunen 
ska utvecklas i framtiden tas tillvara. Det kan exempelvis göras i arbetet med den nya 
översiktsplanen samt i detaljplaneprocesser och avse hur platser kan påverka barns och ungdomars 
behov. I motionen framställs fyra yrkanden: 

1. Att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag på hur barnperspektivet kan integreras i all 
fysisk samhällsplanering i kommunen 
2. Ta fram förslag på form för den formella processen med en ny översiktsplan utifrån att berörda 
ska komma till tals 
3. Pröva möjligheten att inrätta en barn- och ungdomspanel för arbetet med översiktsplanen 
4. Ta fram förslag för ökade möjligheter för barn och unga att vara med och påverka beslut vid 
arbetet med miljömål samt god bebyggd miljö. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1) Att bifalla punkt 1 och 4 genom att ge samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att senast under 
2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektivet i samhällsplaneringen 

2) Punkt 2 och 3 anses vara besvarade med hänvisning till att barn- och ungdomsperspektivet 
beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, exempelvis genom kontakt med 
barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, workshop med unga. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-10-09 

M i c h a e I Irfle tc h e r 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Charlotte Hedlund 
Datum 2015-10-26 
Dnr KS 2015/0122-100 

Svar på motion nr 8/2015 från Ann-Christine Furustrand, Anas Abdullah 
och Mats Larsson (s), "Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen" 

Sammanfattning 
Motionen "Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen" poängterar vikten av att ta tillvara på 
barn och ungdomars åsikter och synpunkter kring hur kommunen ska utvecklas i Framtiden samt ger 
förslag på åtgärder. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
1. Bifalla punkt 1 och 4 i motion "Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen" genom att ge 

samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att senast under 2016 ta fram rutiner för barn- och 
ungdomsperspektivet i samhällsplaneringen 

2. Punkt 2 och 3 anses vara besvarade med hänvisning till det pågående arbetet med en ny 
översiktsplan samt att Barnkonventionen ska beaktas. 

Bakgrund 
Ann-Christine Furustrand, Anas Abdullah och Mats Larsson (s) har i en motion poängterat vikten av 
att ta tillvara på barn och ungdomars åsikter och synpunktet kring hur kommunen ska utvecklas i 
framtiden. Det kan exempelvis göras i arbetet med den nya översiktsplanen samt i 
detaljplaneprocesser och avse hur platser kan påverka barns och ungdomars behov. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag på hur barnperspektivet kan integreras i all 
fysisk samhällsplanering i kommunen, 
2. Ta fram förslag på form för den formella processen med en ny översiktsplan utifrån att berörda 
ska komma till tals, 
3. Pröva möjligheten att inrätta en barn- och ungdomspanel för arbetet med översiktsplanen samt 
4. Ta fram förslag för ökade möjligheter för barn och unga att vara med och påverka beslut vid 
arbetet med miljömål samt god bebyggd miljö. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att rutiner för barnperspektivet i samhällsplaneringen tas 
fram under 2016, se ovan punkt 1 och 4. När det gäller punkterna 2 och 3 så bedöms barn- och 
ungdomsperspektivet beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, exempelvis 
genom kontakt med barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, workshop med unga, 
deltagande vid Ungdomens dag samt vid val av metoder (så som webbenkät, utställning i 
Information Österåker samt närvaro på sociala medier). Perspektivet kommer även att beaktas i det 
fortsatta arbetet med översiktsplanen. Översiktsplanen ska främja en hållbar utveckling vilket bl.a. 
innebär att höra och tillgodose olika gruppers intressen i den utsträckning det är möjligt. Därutöver 
ska Barnkonventionens artiklar alltid beaktas. 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Motion nr 8/2015. 

Kent Gulmerg 
Samhällsbyggnadschef 

0 Österåker 

David Lanthen 
Tf. Planchef 
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Motion till Österåkers kommunfullmäktige 
2015-02-18 

J%Z/L 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -03- 1 l 

*KSto/5/ö/M'f60(l\ 

Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen 
Ansvaret för den fysiska planeringen, och för att bamperspektivet beaktas i samband 
med att planer upprättas, vilar på varje enskild kommun. Det är dags att också Österåkers kommun 
som är en barnrik kommun också tar tillvara barn och ungdomars åsikter och synpunkter hur de vill 
att Österåkers kommun skall utformas i framtiden. I kommunens arbete med till exempel 
översiktsplanen ingåratt också samordna olika intressen och göra avvägningar dem emellan, 
däribland barnperspektivet. Varför inte inrätta en särskild barnpanel så att ett barnperspektiv tillförs 
arbetet med Österåkers kommuns nya översiktsplan! 

Några utgångspunkter 

Det är särskilt viktigt att barn har inflytande och får vara delaktiga i den egna närmiljöns utformning 
då det gäller möjligheter till lek och fritidssysselsättningar Barn har enligt FN:s barnkonvention också 
rätt till att få känna trygghet och att få växa upp i en god och stimulerande miljö. Det är även 
grunden till en socialt hållbar utveckling inom den fysiska planeringen. 

Barnkonventionen följer fyra grundprinciper 

Artikel 2: Varje barn, utan undantag har rätt att få ta del av sina rättigheter 

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling ska säkerställas 

Artikel 12: Barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad 

Konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska stärka barnets värde och rättighet som 
samhällsmedborgare och brukare. Med barn avses varje människa som är under 18 år. Barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. 

Barns- och undomars bidrag är viktiga när Österåkers framtid skall utformas 

I detalj- och översiktsplanearbetet som innehåller framtagande av bestämmelser om lokaliserings-, 
utformnings- och placeringsfrågor, kan Österåkers kommun t.ex. ta in frågor som handlar om hur 
olika sorters platser kan komma att påverka barn och ungdomars behov. Hur bostäder, trafikleder, 



skolor, grönområden och lek- och idrottsplatser ska lokaliseras, har exempelvis stor inverkan på vilka 
möjligheter barn har till att nyttja miljön på egen hand 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag hur barnperspektivet kan integreras i 
all fysisk samhällsplanering här i Österåkers kommun. 

Att ansvarig nämnd tar fram förslag på hur den formella processen med översiktsplanen 
kan vara utifrån en positiv syn om att berörda parter ska komma till tals, däribland 
barn. 

Att ansvarig nämnd prövar möjligheten att inrätta en särskild barn- och ungdomspanel 
specifikt för arbetat med översiktsplanen med bred representation av barn och unga i 
olika åldrar, från olika delar av kommunen och med jämn könsfördelning. 

Att ansvarig nämnd tar fram förslag som syftar till att öka möjligheter för barn och unga 
att vara med och påverka beslut ur ett barnperspektiv även vid arbete inom 
miljömålet samt god bebyggd miljö. 

För Socialdemokraterna 

A n n-C h rfstine Fu rust ra 11 d 
7 

A1134 Abdullah 
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