
Tjänsteutlåtande 

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

Sida 1 av 2 

Samhällsbyggnadsförvaltningen                           
Anna Anderman 

Datum 2021-05-31 
Dnr TN 2021/0111 

 
 
Till Tekniska nämnden 
 

Omdisponering av Österåkers kommuns investeringsbudget inom 
objektsgrupp Kultur och fritid 

Sammanfattning 
I enlighet med reglementet för Kommunstyrelsen har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponering 
inom respektive ram inom investeringsbudget. 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Investeringsprojekt Restaurering beteshagar, Skånsta tilldelas 0,35 mnkr och investeringsprojekt Ny- 
och reinvestering idrottsanläggningar minskas med 0,35 mnkr. 
 
Bakgrund 
Utsläpp från beteshagarna leder till för höga värden av fosfor och kväve i Smedbyån. För att minska 
utsläppen samt förbättra standarden för ridverksamheten på platsen behöver beteshagarna 
upprustas. Skånsta ryttare har en omfattande hästhållning på en ganska liten yta vilket bidrar till att 
ytorna slits hårt och risken för förluster av kväve och fosfor till vattendrag är omfattande från delar 
av hagarna. För att minska erosionen och utlakningen från hästhagarna och möjliggöra att intensivt 
använda hagar går att mocka året runt behöver dräneringar lagas och intensivt använda ytor behöver 
hårdgöras. Idag leds därför vatten till ytor som används intensivt och det uppstår ett onödigt läckage 
av kväve och fosfor till intilliggande vatten som i slutändan mynnar ut i Östersjön. 

Förvaltningens slutsatser 
För att förbättra både vattenkvaliteten i Smedbyån och förutsättningarna för ridverksamheten 
behöver beteshagarna åtgärdas. Förvaltningen bedömer att en omfördelning inte medför några 
negativa konsekvenser för Ny- och reinvestering idrottsanläggningar då projektet inte kommer nyttja 
hela sin tilldelade budget, samt att påbörja planering av restaurerings- och miljöarbetet bedöms 
prioriterat. Totalbudget bedöms underskrida 5 mnkr så projektet kräver inte igångsättningsbeslut. 
Projektet kommer löpa över två år då miljöåtgärderna för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån 
bedöms kunna beviljas LOVA –bidrag (lokalt vattenvårdsbidrag ) från Länsstyrelsen varför större 
delen av arbetet genomförs 2022 i nära samverkan med Skånsta ryttare.  

Bilagor 
1. Österåkers kommuns investeringsbudget, Protokoll KF 2020-11-23 § 7:5/2020 (utdrag punkt 5.3) 
2. Bilaga 15 till Protokoll KF 2020-11-23 
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Per-Olof Kroon  Anna Anderman 
Bitr Samhällsbyggnadschef  Avdelningschef Infrastruktur och anläggning 

___________ 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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