
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:18 Dnr. KS 2015/0111 

Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslag nr 5/2015 med hänvisning till att det för närvarande inte är lämpligt 
att anlägga konstgräs på de föreslagna områdena. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 5/2015 föreslås att konstgräsplaner anläggs på ett antal specificerade 
platser i östra Åkersberga. Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att det för närvarande inte 
är lämpligt att anlägga konstgräsplaner på dessa platser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-02-18. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och friddsnämndens sammanträde 2016-02-04, § 1:7. 
- Kultur- och friddsnämndens tjänsteudåtande daterat 2016-01-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå 
medborgarförslag nr 5/2015 med hänvisning till att det för närvarande inte är lämpligt att 
anlägga konstgräs på de föreslagna områdena. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

O 

Östra Åkersberga 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/01 I I 

Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i 

Sammanfattning 

I medborgarförslag nr 5/2015 föreslås att konstgräsplaner anläggs på ett antal specificerade platser i 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det för närvarande inte är lämpligt att anlägga 
konstgräs på de föreslagna områdena. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-02-18 

östra Åkersberga 

östra Åkersberga. 

Michaela Fletcher Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till kommunstyrelsen 
Datum 2016-02-18 
Dnr KS 2015/01 I I 

Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i 
östra Åkersberga 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 5/2015 föreslås att konstgräsplaner anläggs på ett antal specificerade platser i 
östra Åkersberga. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det för närvarande inte är lämpligt att 
anlägga konstgräsplaner på dessa platser. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 
Avslå medborgarförslag nr 5 2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga med hänvisning 
till att det för närvarande inte är lämpligt att anlägga konstgräs på de föreslagna områdena. 

Bakgrund 
I medborgarförslag nr 5 2015 "Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga" föreslås dels att ett 
område med nedlagda tennisplaner och en fd grusplan vid Åkersberga IP ska utnyttjas för 
konstgräsplaner dels att tidigare bollplaner på Hödervägen och Gullvivan utrustas med konstgräs. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar i detta yttrande inte ställning till behovet av nya konstgräsplaner 
utan endast användningen av de aktuella markområdena. 

Området vid Åkersberga IP kan komma att påverkas av den fortsatta planläggningen av Kanalstaden 
varför förvaltningen avstyrker att det anläggs konstgräs på denna yta innan planläggningen är klar. 

Markområdet vid Hödervägen ägs av Österskärs villaförening. Området Gullvivan ägs däremot av 
Österåkers kommun men är upplåten med servitut till Österskärs vägförening. Kommunen saknar 
således direkt rådighet över båda dessa platser. Enligt detaljplan är båda dessa områden upptagna 
som park eller plantering. Samhällsbyggnads förvaltningens uppfattning är att plansituationen och 
lägen inne i bostadsområdet med begränsade parkeringsmöjligheter gör dessa områden mer lämpade 
för spontanidrott än organiserad föreningsidrott på konstgräs. 

Bilagor 
Medborgarförslag - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-04 

KFNI5 § 1:7 Dnr KFN 2015/0052-100 

Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i 
o 

östra Akersberga 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen beslutar 

Avslå medborgarförslaget nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga med 
anledning av kommande detaljplaneuppdrag för västra Kanalstaden, samt att marken för 
Hödervägen samt Gullvivan inte är under kommunal rådighet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommen till Österåkers kommun 2015-03-10 föreslås att fler 
konstgräsplaner anläggs i östra Åkersberga. Medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler 
konstgräsplaner i östra Åkersberga är remitterat till Kultur och fritidsnämnden samt till 
Kommunstyrelsen som också fattar det slutgiltiga beslutet. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-01-07. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Avslå medborgarförslaget nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga med 
anledning av kommande detaljplaneuppdrag för västra Kanalstaden, samt att marken för 
Hödervägen samt Gullvivan inte är under kommunal rådighet. 

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

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer ^ , Utdragsbestyrkande 
Cj.(A 



Ln\) 

Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2016-01-07 
Dnr KFN15 2015/0052-100 fa) 

Svar på remiss, medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler 
o 

konstgräsplaner i östra Åkersberga 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommen till Österåkers kommun 2015-03-10 föreslås att fler 
konstgräsplaner anläggs i östra Åkersberga. Medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler 
konstgräsplaner i östra Åkersberga är remitterat till Kultur och fritidsnämnden samt tdll 
Kommunstyrelsen som också fattar det slutgiltiga beslutet. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga avslås med anledning 
avkommande detaljplaneuppdrag för västra Kanalstaden, samt att marken för Hödervägen samt 
Gullvivan inte är under kommunal rådighet. 

Bakgrund 
Medborgarförslaget går ut på att östra ytan på Åkersberga IP ska nyttjas för anläggning av nya 
konstgräsplaner samt att tidigare bollplaner på Hödervägen och Gullvivan utrustas med konstgräs. 

Förvaltningens slutsatser 
En framtida investering och placering av konstgräsplan bör ske i dialog med 
Samhällsbyggnads förvaltningen inom ramen för det kommande detaljplaneuppdraget för västra 
Kanalstaden. I detaljplaneuppdraget kommer idrottsplatsens exakta utformning utredas närmare. 

För markerna vid Hödervägen, som ägs av Österskärs Villaägarförening, som är upplåten till 
Österskärs vägförening, samt Gullvivan, som ägs av kommunen men är upplåten som servitut till 
Österskärs Vägförening, så har kommunen ingen rådighet. Enligt detaljplanen är dessa områden 
upptagna som allmän plats, park eller plantering. Remissyttrandet är framtaget i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag - Anlägg fler konstgräsplaner i Östra Åkersberga 
2. Kommunfullmäktiges beslut, KS 2015/0111-100 

Eva Wiström /Katti Bauer 
Förvaltningschef Sakkunnig idrott och fritid 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -03- 1 0 

i- ifl Ci) 
Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 
Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga 

Det byggs och planeras stora bostadsområden i östra Åkersberga/ 
kanalstaden, men idrottsmöjligheterna minskar redan idag på grund av 
planbrist. Fler invånare tvingar idrottsklubbar begränsa intaget nya barn. 
Förslag: 
1. Östra ytan på Åkersberga IP som idag är nedlagda tennisbanor och en 
fd grusplan ska utnyttjas för nya konstgräsplaner 7-manna/5-manna. 
2. Tidigare bollplaner(nu obrukbara pga vanskötsel) på Hödervägen och 
Gullvivan(Tuna) utrustas med konstgräs. 
Förslaget är avstämt med IFK Österåker. 

if? amn* , ristopher Krokstedt 

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



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:19 Dnr. KS 2015/0130 

Svar på medborgarförslag nr 6/2015 - Angående säkerhet på 
offentliga platser samt information därav 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 6/2015 besvarat med hänvisning till att det finns ett uppdrag från 
Kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot religiös och annan extremism som ska redovisas 
till Kommunstyrelsen senast före sommaren 2016. 

Sammanfattning 
Med anledning av en händelse i Åkersberga Centrum den 7 mars 2015, där en man 
misshandlades under en flygbladsutdelning, har det inkommit ett medborgarförslag till 
Österåkers kommun. Förslaget är att se över rutiner kring säkerheten på offentliga platser, 
tydliggöra lagar och regler för ordningsvakter och annan säkerhetspersonal samt tydliggöra 
information, kontaktuppgifter samt länkar kring trygghet och säkerhet på hemsidan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:7. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-10-15. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 6/2015 besvarat med hänvisning till att det finns ett uppdrag från 
Kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot religiös och annan extremism som ska redovisas 
till Kommunstyrelsen senast före sommaren 2016. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Orclförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0130 

Svar på medborgarförslag nr 6/2015 - Angående säkerhet på offentliga 
platser samt information därav 

Sammanfattning 

Medborgarförslag nr 6/2015 föreslår - med anledning av att en man misshandlades på 
Storängstorget vid en flygbladsutdelning den 7 mars 2015 - rutiner kring säkerheten på offentliga 
platser ses över, lagar och regler för ordningsvakter och annan säkerhetspersonal tydliggörs samt 
information, kontaktuppgifter samt länkar kring trygghet och säkerhet tydliggörs på hemsidan, 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det finns ett uppdrag från 
Kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot religiös och annan extremism som ska redovisas till 
Kommunstyrelsen senast före sommaren 2016. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunstyrelsens kontor daterat 2015-10-15 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-10-15 
Dnr KS 2015/0130 

Svar på medborgarförslag nr 6/2015 - Angående säkerhet på offentliga 
platser samt information därav 

Sammanfattning 
Med anledning av en händelse i Åkersberga Centrum den 7 mars 2015, där en man misshandlades 
under en flygbladsutdelning, har det inkommit ett medborgarförslag till Österåkers kommun. 
Förslaget är att se över rutiner kring säkerheten på offentliga platser, tydliggöra lagar och regler för 
ordningsvakter och annan säkerhetspersonal samt tydliggöra information, kontaktuppgifter samt 
länkar kring trygghet och säkerhet på hemsidan. Kommunstyrelsen har fått delegation från 
kommunfullmäktige att svara på motionen efter hörande med Trygg i Österåker. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetstutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Anse medborgarförslag nr 6/2015 besvarad i och med att det finns ett uppdrag från 
Kommunstyrelsen att ta fram en strategi gällande våldsbejakande extremism som ska redovisas till 
Kommunstyrelsen senast före sommaren 2016. 

Bakgrund 
Medborgarförslaget är tredelat och lyder som följer: 

1. Se över rutiner kring säkerheten vid en snarlik hotbild i offentliga platser så som centrum 
och torg. 

2. Tydliggör lag och regler kring mötes- och demonstrationsfrihet för ordningsvakter och 
annan säkerhetspersonal. 

3. Lägg upp på kommunens hemsida bra information, kontaktuppgifter, länkar m.m. kring 
trygghet och säkerhet 

Den första delen i detta medborgarförslag har kommunen varken rådighet över eller kan förändra. 
Att se över situationen vid en snarlik hotbild av offentlig plats är en polisiär uppgift. Vidare är det 
hos polismyndigheten som man söker tillstånd för allmänna sammankomster på offentlig plats (en 
aktivitet som flygbladsutdelning är dock inte tillståndspliktig). Polisen informerar kommunen, så 
långt det är möjligt, om både förestående och uppkomna händelser. Inom ramen för denna 
samverkan bistår kommunen med de resurser som finns till hands och agerar på alla de sätt som 
kommunen har rådighet över. 

Arbete mot våldsbejakande extremism är något som Österåkers kommun tar på största allvar och 
arbetar med på olika plan. Området kommer att vara en fast punkt på Trygg i Österåkers agenda 
vilket innebär att samtliga förvaltningar i kommunen hålls ajour i frågan. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Den andra punkten i förslaget behandlar ordningsvakter och annan säkerhetspersonals kompetens 
när det gäller lag och regler kring mötes- och demonstrationsfrihet. I kommunens avtal gällande 
bevakningstjänster finns krav på utbildning. Under våren 2016 kommer en ny upphandling av 
bevakningstjänster att genomföras och krav på korrekt väljarutbildning att ställas. 

Den tredje punkten föreslår en uppdaterad information på kommunens hemsida. Detta arbete 
bedrivs löpande. 

Förvaltningens slutsatser 
Efter hörande med Trygg i Österåker anses medborgarförslaget besvarad. 

Bilagor 
Medborgarförslag nr 6/2015 - angående säkerhet vid offentliga platser och informadon därav, 
2015-03-16. 

(Jenny Nilsson 
Säkerhetsstrateg 

Jån-Olof Friman-
Kommundirektör 

\J 
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T..U K 

Till kommunfullmäktige Österåkers komnr 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

un 
D.nr; 

2015 -03- 1 6 1 5 nr ars 2015 

<\ 

Med borg® rf årslag 
Jag bevittnade nazisternas demonstration och misshandel av en man i 
Akersberga centrum. 
Ett gäng JO mörkklädda män från Svenska motståndsrörelsen (SMR) 
tågar in Akersberga centrum lördagen den 7 mars 2015 ca kl 14:30. De 
ställer sig vid passagen mellan gamla och nya delen av centrumet. 
De intar de två ingångarna till centrumets nya del, de delar upp sig i 
två gäng, 5 män och två fanor vid varje ingång, och förhindrar de 
gåendes framkomlighet. De delar ut flygblad med kränkande och 
hotfullt budskap och utför en värvningskampanj. Jag tar kontakt med 
en ordningsvakt och ber honom att ta reda på om nazistgänget ansökt 
tillstånd för en demonstration. Ordningsvakten avvisar mitt förslag och 
hänvisar till yttrandefrihetsgrundlagen. En man i 60 årsåldern utsätts för 
grov misshandel och jag förmår inte att låta bli att ingripa för att försöka 
rädda honom från vad jag upplever kunde ha slutat med hans död. 
Min upplevelse är att ordningsvaktens tolkning av 
yttrandefrihetsgrundlagen sattes inte i relation till hotbilden och att 
säkerhetsrutinerna brast och centrumbesökarna utsattes för stor risk. 

Mina förslag än 
* Se över rutiner kring säkerheten vid en snarlik hotbild i offentliga 

platser så som centrum och torg. 

Tydliggör lag och regler kring mötes- och demonstrationsfriheten 
med ordningsvakter och annan säkerhetspersonal. 

* lägg upp på kommunens hemsida bra information, 
kontaktuppgifter, länkar mm kring trygghet och säkerhet. 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:20 Dnr. KS 2015/0179 

Svar på medborgarförslag nr 8/2015 - Österåkers kommun köper 
in fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda 
de lämningar som finns på denna fastighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 8/2015 besvarat med hänvisning till det särskilda uppdraget i 
budgeten för 2016 till Kommunstyrelsen att se över möjligheten för inköp av Domarringen på 
Norrö (Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 8/2015 föreslår att Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, 
även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:8. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-02-16. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04, § 1:8. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-10-05. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens PM daterat 2015-10-02. 
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-23, § 8:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 8/2015 besvarat med hänvisning till det särskilda uppdraget i budgeten 
för 2016 till Kommunstyrelsen att se över möjligheten för inköp av Domarringen på Norrö 
(Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

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

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 med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

Forts. KS § 4:20 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Kansliet 

justerandes signaturer ,___„Utdragsbestyrkande 



fj Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-03-21, §4:20 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L 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 - Peter L. X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 

H'Cr 



O Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0179 

Svar på medborgarförslag nr 8/2015 - Österåkers kommun köper in 
fastigheten Norrö 2:61, även kallas Domarringen, för att skydda de 
lämningar som finns på denna fastighet 

Sammanfattning 

I medborgarförslag nr 8/2015 föreslås att Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, 
även kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det särskilda uppdraget i budgeten för 2016 
till Kommunstyrelsen att se över möjligheten för inköp av Domarringen på Norrö (Norrö 2:61) till 
lägsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunkansliet daterat 2016-02-16 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-02-16 
Dnr KS 2015/0179 

Svar på medborgarförslag 8/2015 - Österåkers kommun köper in 
fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda de 
lämningar som finns på denna fastighet 

Sammanfattning 
Medborgarförslag 8/2015 föreslår att Österåkers kommun köper in fastigheten Norrö 2:61, även 
kallad Domarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslag nr 8/2015 anses besvarad med hänvisning till det särskilda uppdraget i budgeten 
för 2016 till Kommunstyrelsen att se över möjligheten för inköp av Domarringen på Norrö (Norrö 
2:61) till lägsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Då tidigare lämnat förhandsbesked för 
byggnation på området inte längre är giltigt kan kommunen avvakta planprogramsarbetet för Norrö 
och i samband med därmed inhämta ytterligar kunskap om platsen. Förvaltningen har i samråd med 
SBF kommit fram till att ett klokt beslut är att undersöka platsen noggrant och med arkeologisk 
kompetens i samband med planläggningen av området som beräknas under 2016. Detta ger då en 
bild av områdets historiska värde och om platsen i så fall skyddas tillräckligt av Kulturmiljölagen 
eller om ett inköp för att bevara platsen kan rekommenderas. Platsen har ett allmänt naturvärde och 
kan genom tillgänglighetsanpassning bli en plats för rekreation för kommunens invånare." 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-04, § 1:8. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-04, § 1:8. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-05. 
3. Samhällsbyggnads förvaltningens PM daterat 2015-10-02. 
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-23, § 8:3. 
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Tjänsteutlåtande 

Peter Freme 
Kanslichef 

O Österåker 

o 
Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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3 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-04 TS i * .v i-l 1 

KFN15 § 1:8 Dnr KFN 2015/0095-100 

Svar på medborgaförslag nr 8/2015 - Inköp av fastigheten Norrö 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslaget nr 8/2015 anses besvarat med hänvisning till särskilt uppdrag i budget 
2016 till Kommunstyrelsen att se över möjligheterna för inköp av domarringen på Norrö 
(Norrö 2:61) till längsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

Sammanfattning 
Svar på medborgarförslag nr 8/2015, som föreslår att kommunen köper in fastigheten Norrö 
2:61, även kallad domarringen, för att skudda de lämningar som finns på denna fastighet. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-10-05. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att 
Medborgar förslaget anses besvarat med hänvisning till särskilt uppdrag i budget 2016 till 
Kommunstyrelsen att se över möjligheterna för inköp av domarringen på Norrö (Norrö 2:61) 
till längsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

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

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

2:61 

Justerandes signaturer 7^ IJtdragsbestyrkande 
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Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 2015-10-05 
Dnr KFN2015/0095-100 ^ 2 J 

Svar på medborgarförslag nr 8/2015 - Inköp av fastigheten Norrö 2:61 

Sammanfattning 
Svar på medborgarförslag nr 8/2015,som föreslår att kommunen köper in fastigheten Norrö 2:61, 
även kallad dommarringen, för att skydda de lämningar som finns på denna fastighet. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget nr 8/2015 anses besvarat med hänvisning till särskilt uppdrag i budget 2016 til1 
Kommunstyrelsen att se över möjligheterna för inköp av domarringen på Norrö (Norrö 2:61) till 
lägsta möjliga pris i samband med detaljplaneläggning. 

Bakgrund 
Då Länsstyrelsen menar att lämningen RAÄ Österåker 41:1 belägen på fastigheten Norrö 2:61 är 
undersökt och borttagen så finns inget arkeologiskt värde som motiverar skydd för platsen enligt 
Kulturmiljölagen. Detta beslut har ifrågasatts av OHF som konsulterat en arkeolog som 
understryker vikten av att bevara miljön. 

Förvaltningens slutsatser 
Då tidigare lämnat förhandsbesked för byggnation på området inte längre är giltigt kan kommunen 
avvakta planprogramsarbetet för Norrö och i samband därmed inhämta ytterligare kunskap om 
platsen. Förvaltningen har i samråd med SBF kommit fram till att ett klokt beslut är att undersöka 
platsen noggrant och med arkeologisk kompetens i samband med planläggningen av området som 
beräknas starta under 2016. Detta ger då en bild av områdets historiska värde och om platsen i så fall 
skyddas tillräckligt av Kulturmiljölagen eller om ett inköp för att bevara platsen kan rekommenderas. 
Platsen har ett allmänt naturvärde och kan genom tillgänglighetsanpassning bli en plats för 
rekreation för kommunens invånare. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-06-15, KF § 4:32 
- PM Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-10-02, Dnr KS 2015/0179-100 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Medborgarförslag 2015-04-27, Dnr KS 2015/0179-100, 
2. PM Angående skydd och eventuellt inköp av "Domarringsfastigheten" Norrö 2:61 och 
omgivande miljö. 2015-10-02, Dnr KS 2015/0179-100 
3.KS 2015-302-7, Budget KS 2016 med plan 2017-2018 s.9. 
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Eva Wiström 
Förvaltningschef 

Birgit Lindholm 
Kultursekreterare 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur och fritidsnämnden 
Datum 2015-10-02 

Dnr KS 2015/0179-100 (^l) 

Angående skydd och eventuellt inköp av "Domarringsfastigheten" 
Norrö 2:61 och omgivande miljö 

Frågan om "Domarringsfastigheten" Norrö 2:61 :s status och eventuellt behov att bevara miljön runt 
densamma har varit föremål för diskussion och politiska beslut vid flera tillfällen under åren. 2009-
04-28 beslutade byggnadsnämnden, § 169, efter att vid två tidigare tillfällen sagt nej till 
förhandsbesked för två bostadshus, att lämna förhandsbesked för ett bostadshus på fastigheten. 
MOL beslutet reserverade sig delar av byggnadsnämnden. Beslutet överklagades och prövades av 
såväl länsstyrelsen som förvaltningsrätten. Båda dessa instanser avvisade överklagan. Av 
förvaltningsrättens dom kan man utläsa att Riksantikvarieämbetets databas anger att fornlämningen 
Österåker 41:1 är genomsökt och borttagen och att det således inte finns något skydd enligt lagen 
om kulturminnen. Byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked har upphört att gälla. 

Frågan orn forntämningens status och p husens bevarandevärde har under iken bedömts på olika sätt 
också inom arkeologkretsar. Björn Pålhammar, medlem i Österåkers Hembygds- och 
fornminnesförening, framför i ett medborgarförslag att det troligen finns lämningar från 
vikingatiden på platsen och att användningen av platsen kan ses som en blandning mellan ting och 
kommunalhus. Slutsatsen blir att stenar och markstrukturer bör bevaras. Pålhammar anser att 
fastigheten bör köpas in av kommunen. 

Idag finns som ovan nämnts inget gällande tillstånd att bebygga platsen. En byggnation förutsätter 
därför att nya politiska beslut fattas. Ett bortforslande från fastigheten av sten och annat material ut
marks trukturerna är att betrakta som täktverksamhet som också det skulle kräva tillstånd och 
polidska beslut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har planerat att under 2016, under förutsättning av polidska beslut, 
påbörja ett planprogramsarbete för Norrö. Ställningstagande till en ny ansökan om byggnation kan i 
ett sådant läge skjutas på framtiden i avvaktan på färdig planläggning. Om en polidsk majoritet är 
överens om att domarringen och miljön runt densamma bör skyddas kan detta lämpligen ske vid 
denna planläggning. En planläggning av området som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap ger också kommunen möjlighet att lösa in området. Markens ägare har da också 
tätt att kräva att marken löses in av kommunen. En sådan inlösen sker med piigäende 
markanvändning som grund för värdering. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-1 I -23 

Fort*. KF § 8:3 

53. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett skärgårds- och 
landsbygdsprogram i samband med översiktsplan. 

54. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda arvode/reseersättning till 
ickepolitiker i råden. 

55. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ny konstgräsplan med tält i 
närheten till den planerade multihallen på Näsvägen. 

56. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för pendelbåt 
till Stockholm i samverkan med Vaxholmbolaget. 

57. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för turbåt från 
Österskärs havsbad ut i Skärgården i samverkan med berörda intressenter. 

58. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för spolplatta 
vid kommunal upptagningsplats vid Trälhavets båtklubb (TBK). 

59. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna hyresavtal med 
Förvaltnings AB Ljusterö Torg för Mötespunkt/servicepunkt Ljusterö 
under två år. En utvärdering ska ske senast juni 2017. 

60. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för upprustning av 
Rydbo IP tillsammans med finansieringsförslag i samverkan med 
markägaren. 

61JKommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna för inköp av 
oomarringen på Norrö (Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med 
de talj planläggni ng. 

62. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda miljöcertifiering för 
kommunen. 

63. Armada Fastighet AB får, inom ramen för gällande ägardirektiv, som 
direktiv, att bygga ladd stolpar vid Alceahuset på fram och baksidan. 

Forts, nästa sida 

(\ 

IM K 
juste raffel es signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 ÖV 2 ? 
O.nr; / , x 

K5 201^/017-^1 -m(lY 
/ 

Förslag (endast ett ämne)* 

Jag föreslär att kommunen köper in fastigheten Norrö 2:61, även kallad dommarringen. för att skydda de lämningar som lins på denna fastighet. 

Beskrivning* 
På fastigheten fins troligtvis lämningar från vikingatiden och frammåt då denna "ö" formades 
pga. landhöjningen. På denna ö sammlades folk ,för att besluta om saker som berörde 
befolkningen omkring Långhundraleden. Man kan "jämföra" detta med en blandning mellan 
ting och kommunalhus.("Österåkers första kommunalhus") Vi tror oss veta att man hade ting 
på Norrö från vikingatiden fram till 1800 talets slut. På denna fastighet fins i dag ett antal 
större stenar som bildar en ring ,där utvalda människor satt och diskuterade gemensamma 
problem och tog beslut i olika spörsmål. I dagens läge kan ägaren "frakta" bort dessa stenar 
och förstöra historiska lämningar. Därför vill jag att fastigheten skall inköpas av kommunen så 
att dessa stenar och andra värdefulla markstrukturer kan bevaras till efterkommande 
Österåkersbor. Byggförbud skall förankras för "all" framtid ev. "naturresarvatSkötsel ink 
skötelbidrag bör ligga under hembygdsföreningen 

Namn * 
Björn Pålhamrnar. Medlem i österåkers Mernbygs -och Fornminnesförening 

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



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS §4:8 Dnr. KS 2015/0289 

Svar på medborgarförslag nr 13/2015 - Bygg cykelställ vid hållplats 
Högbackavägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslag nr 13/2015 om cykelparkering vid busshållplats Högbackavägen med 
hänvisning till Samhällsbyggnads förvaltningens arbete med cykelparkerings frågor. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 13/2015 anser att det finns ett stort behov av cykelparkering vid 
busshållplatsen Högbackavägen. Samhällsbyggnads förvaltningen har under sommaren 2015 
gjort en inventering av var det finns behov av fler eller helt nya cykelparkeringar i kommunen. 
Inventeringen visade att det finns stora behov av cykelparkeringar vid målpunkter såsom 
busshållplatser och vid Roslagsbanans stationer. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-03-08. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
medborgarförslag nr 13/2015 om cykelparkering vid busshållplats Högbackavägen med 
hänvisning till Samhällsbyggnads förvaltningens arbete med cykelparkeringsfrågor. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande fyc? 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-03-08 
Dnr KS 2015/0289 

Svar på medborgarförslag nr 13/2015 - Bygga cykelställ vid hållplats 
Högbackavägen 

Sammanfattning 

Medborgarförslag nr 13/2015 anser att det finns ett stort behov av cykelparkering vid 
busshållplatsen Högbackavägen. Samhällsbyggnads förvaltningen har under sommaren 2015 gjort en 
inventering av var det finns behov av fler eller helt nya cykelparkeringar i kommunen. Inventeringen 
visade att det finns stora behov av cykelparkeringar vid målpunkter såsom busshållplatser och vid 
Roslagsbanans stationer. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslaget om cykelparkering vid busshållplats Högbackavägen bifalls med hänvisning till 
Samhällsbyggnads förvaltningens arbete med cykelparkeringsfrågor. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-01-18 

ichaela Fletcher Michaela Fletcher) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Bergqvist Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-02-18 
Dnr KS 2015/0289 

Svar på medborgarförslag nr 13/2015 - Bygga c/kelställ vid hållplats 
Högbackavägen 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 13/2015 anser att det finns ett stort behov av cykelparkering vid 
busshållplatsen Högbackavägen. Samhällsbyggnads förvaltningen har under sommaren 2015 gjort en 
inventering av var det finns behov av fler eller helt nya cykelparkeringar i kommunen. Inventeringen 
visade att det finns stora behov av cykelparkeringar vid målpunkter såsom busshållplatser och 
Roslagsbanans stationer. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föteslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag 13/2015 anses besvarat med hänvisning till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
arbete med cykelparkerings frågor i enlighet med Kommunfullmäktiges antagande av uppdaterad 
cykelplan för Österåkers kommun, 2015-12-14, KF § 9:15. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att kommunen bygger 
cykelparkering vid busshållplatsen Högbackavägen. Detta då flera medborgare cyklar till 
busshållplatsen för att sedan ta sig vidare med buss. 

Förvaltningens slutsatser 
I enlighet med den reviderade cykelplanen ska kommunen bygga cykelparkeringar vid målpunkter 
såsom bytespunkter till kollektivtrafik. Finns det bra och säkra cykelparkeringar vid 
kollektivtrafiknära platser så använder sig fler invånare av kombinationsresor i förmån till bilen. 
Under sommaren 2015 gjorde Samhällsbyggnadsförvaltningen en inventering var i kommunen det 
behövs fler platser för cyklar eller helt nya cykelparkeringar. Inventeringen visade att det finns ett 
stort behov av cykelparkering både vid Roslagsbanans stationer och vid busshållplatser, där 
Högbackavägen är en av dessa platser. 

"A nna Anxferman 
Väg- och trafikchef 
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Bilagor 
1. Medborgar!orskig 13/20 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggandschef 
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0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* ^ 

Bygga cykelst II vid hållplats tfigbackavigen 
Beskrivning* 

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

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -09- 0 4 

VÅMI6) 



Öste 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:9 Dnr. KS 2015/0331 

Svar på medborgarförslag nr 15/2015 - Belysning till gång- och 
cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslag nr 15/2015 med hänvisning till att det är en trygghetshöjande åtgärd 
som kommer öka användandet av gång- och cykelvägen och att åtgärden genomförs år 2017 
och beaktas i budget för 2017. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 15/2015 föreslår att den befintliga gång- och cykelvägen mellan 
Sörgårdsvägen och Orkidévägen belyses för att öka tryggheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:12. 
- Michaela Fletchers (NI) ordförandeförslag daterat 2016-03-08. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-02-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
medborgarförslag nr 15/2015 med hänvisning till att det är en trygghetshöjande åtgärd som 
kommer öka användandet av gång- och cykelvägen och att åtgärden genomförs år 2017 och 
beaktas i budget för 2017. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-03-08 
Dnr KS 2015/0331 

Svar på medborgarförslag nr 15/2015 - Belysning till gång- och 
cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen 

Sammanfattning 

Medborgarförslag nr 15/2015 föreslår att den befintliga gång- och cykelvägen belyses för att öka 
tryggheten, då den används frekvent. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslaget nr 15/2015 bifalls med hänvisning till att det är en trygghetshöjande åtgärd som 
kommer öka användandet av gång- och cykelvägen och att åtgärden genomförs år 2017 och beaktas 
i budget för 2017. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-02-05 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jill Kommunstyrelsen 

Datum 2016-02-05 
Dnr KS 2015/0331 

Svar på medborgarförslag nr 15/2015 - Belysning till gång- och 
cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 15/2015 hal- önskemål om att belysa den befintliga gång- och cykelvägen 
mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen för att öka tryggheten. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget nr 15/2015 bifalls med hänvisning till att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslagit att belysning föreslås byggas 2017 och frågan hanteras fortsättningsvis i det ordinarie 
budgetarbetet. 

Bakgrund 
Den befintliga grusvägen används som en viktig länk till Åkersbergas centrala delar. Den går igenom 
ett skogsparti, vilket gör anledning till att belysa den ännu större. Då den i dagsläget är grusad, ingår 
det även i Samhällsbyggnads förvaltningens 10-åriga investeringsplan att asfaltera den i samband med 
komplettering av belysning. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen bedömer att det är en trygghetshöjande åtgärd som kommer att bidra till att öka 
användandet av gång- och cykelvägen. Åtgärden ligger planerad till år 2017 i 
Samhällsbyggnadsförvaltningens 10-åriga investeringsplan till en kostnad på 250 tkr. Frågan hanteras 
fortsättningsvis i det ordinarie budgetarbetet. 

Bilaga 
1. Medborgarförslag 15/2015 

Anna Anderman Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 
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léoi? 
Skickas till: 
KommunfullmäktigeiÖsteråkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

ÖSTOKtes KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -10- in 

i(ä 2015/0,33/ ) 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämnej* 

Belysning till gång/cykelvägen mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen 

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

Namn* 
Fredrik Bergström 

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

Österåkers kommun ( 184 86 Akcrsberga | 1 cl 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.so | www.ostcraker.se 



Åkersberga - Google Maps Sida 1 av 1 

Google Maps Åkersberga 

Orkjcléygyeii . 

'V*:: f 1 4" 
t 

! ii^äv 

Kartdata ©2015 Google 20 m 

https://www.google.se/maps/place/%C3%85kersberga/@59.482113,18.3100853,18z/... 2015-10-07 

https://www.google.se/maps/place/%C3%85kersberga/@59.482113,18.3100853,18z/


Jy-
t •. ff v j, 

I 
& 

n 

PO* 

Orkidevägen 

Norrgårdsvägen 

Sörgårdsvägen 



Öste - n 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:10 Dnr. KS 2015/0397 

Svar på medborgarförslag nr 18/2015 - Trafiken måste kunna flyta 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag nr 18/2015 anses besvarat med hänvisning till pågående arbete med 
framkomlighetsåtgärder på väg 276 samt pågående arbete med en kommunövergripande 
transportstrategi som ska beskriva transportplaneringens inriktning i kommunen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 18/2015 vill att trafiken i kommunen ska flyta under morgon och sena 
eftermiddagar samt att infrastrukturen bör komma ull innan nya bostadsområden byggs. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:13. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
medborgarförslag nr 18/2015 anses besvarat med hänvisning till pågående arbete med 
framkomlighetsåtgärder på väg 276 samt pågående arbete med en kommunövergripande 
transportstrategi som ska beskriva transportplaneringens inriktning i kommunen. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0397 

Svar på medborgarförslag nr 18/2015 - Trafiken måste kunna flyta 

Sammanfattning 

Medborgarförslag nr 18/2015 vill att trafiken i kommunen måste flyta under morgon och kväll samt 
att infrastrukturen måste vara på plats innan nya bostadsområden byggs. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslaget 18/2015 anses besvarat med hänvisning till pågående arbete med 
framkomlighetsåtgärder på väg 276 samt pågående arbete med en kommunövergripande 
transportstrategi som ska beskriva transportplaneringens inriktning i kommunen. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2016-02-03 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Nutzmann Till Kommunstyrelsen 
Datum 2016-02-03 
Dnr KS 2015/0397-01 

Medborgarförslag 18/2015 - Trafiken måste kunna flyta 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförlag om att trafiken i kommunen måste flyta 
under morgon och eftermiddag samt att infrastrukturen bör komma till innan nya 
bostadsområden byggs. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbets utskott föreslåt Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget 18/2015 anses besvarat med hänvisning till pågående arbete med 
framkomlighetsåtgärder på väg 276 samt pågående arbete med en kommunövergripande 
transportstrategi som ska beskriva transportplaneringens inriktning i kommunen. 

Bakgrund 
I medborgarförslag nr 18/2015 skrivs att kommunen kommer att växa och att trafiken i 
Österåker måste kunna flyta även mornar och sena eftermiddagar. Vidare föreslås att vägar till 
nya bostadsområden kommer till i ett ddigt skede och att mindre infartsparkeringar inte löser 
trängselproblematiken. Medborgarförslaget hänvisar också till att kommunen inte ska "skylla på" 
Trafikverket utan ta ett större ansvar för vägarna i kommunen. 

Österåker kommun arbetar idag efter Trafikplan 2010 för trafikutvecklingen i kommunen. Det 
innebär bland annat ett antal kapacitetshöjande åtgärder på väg 276 i samverkan med Trafikverket 
som är väghållare för vägen. De åtgärder som beskrivs i Trafikplan 2010 kommer bidra till att 
trafiken flyter bättre och köbildningen kommer därmed att minskas. Kommunen har gjort en 
trafiksimulering över väg 276 från Sockenvägen fram till Söralidsvägen baserad på förväntad 
trafikökning samt framkomlighetsåtgärder enligt trafikplanen. Simuleringen visar att vi år 2030 
inte har några omfattade köer trots rusningstrafik. 

Den transportstrategi som nu arbetas fram kommer ligga till grund för kommunens inriktning när 
det gäller alla typer av transporter. Den tas fram i samband med kommunens nya översiktsplan 
och ska ligga till grund för kommande utveckling av kommunen så att planering av infrastruktur 
och bostads-och verksamhetsområden tydligt hänger ihop. En kommunövergripande 
vägstrukturanalys kommer att göras som visar på befintlig kapacitet och eventuella nya behov. 
Redan idag arbetar samhäUsbyggnadsförvaltningen med trafikutredningar för planer och program 
i nya områden och den stora tillkommande delen av bebyggelse kommer att se i 
kollektivtrafiknära lägen. Vi kommer under året även att ta fram en genomförandeplan för
in fartsparkeringar i kommunen. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Förvaltningens slutsatser 
Det pågår idag ett arbete tillsammans med Trafikverket för att få trafiken att flyta i Åkersbcrga. 
Trafiksimuleringen visar också att kommunen kan växa utan att det uppstår omfattande köer. 
Ytterligare behov av infrastruktur kommer arbetet med ny Översiksplan och transporstrategi att 
påvisa. 

Bilagor 

1. Medborgar förslag \$i 2015 

Kent Gullberg Anna Anderman 
Samhällsbyggnadschef Väg-och trafikchef 

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

Sida 2 av 2 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Akcrsberga 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -II- 2*i 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Trafiken måste kunna flyta 
Beskrivning* 

När så många ska flytta till Österåker, måste trafiken kunna flyta även 
mornar och sena eftermiddagar. Det måste finnas olika vägar in och ut 
från bostadsområdena. Detta missar man många gånger i nybyggda 
områden. Att göra en enda infartsparkering som är för liten redan nu -
löser inte problemet. Kommunen borde starta med infrastrukturen, innan 
byggandet av husen och inflytten. Kommunen skyller ofta på Trafikverket 
el. dy. men kommunen måste kunna göra någonting i tid själva, Ingen vill 
bo i en kommun där man får köa varje dag på vägarna. 

Namn * 
Anne Lemmetty Åkerlöf 

(D Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2015-12-15 

© Öster UK 
SKN § 7:9 Dnr SKOL 2015/0008-100 

Redovisning av uppdrag att utreda om Österåkers skolor kan 
servera frukost åt elever 

SkoHnämndens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Notera Skolnämndens redovisning av uppdrag att utreda om Österåkers skolor kan servera 
frukost åt elever. 

Sammanfattning 
Skolnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige utrett om skolorna i Österåker kan 
servera frukost åt elever i skolan. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015 -12-07. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (NI) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Notera Skolnämndens redovisning av uppdrag att utreda om Österåkers skolor kan servera 
frukost åt elever. 

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

Expedieras 
- Akten 
- KS/KF 
- Produktionsstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2015-12-07 
Dnr SKOLI5 2015/0008^)jj 

Redovisning av uppdrag att utreda om Österåkers skolor kan servera 
frukost åt elever 

Sammanfattning 
Skolnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige utrett om skolorna i Österåker kan servera 
frukost åt elever i skolan. 

Beslutsförslag 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar Skolnämndens redovisning av uppdrag att utreda om Österåkers skolor 
kan servera frukost åt elever. 

Bakgrund 
I samband med svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsrik mat till alla i skolan 2015-
02-09 gav Kommunfullmäktige i uppdrag åt Skolnämnden att utreda om Österåkers skolor kan 
servera frukost till elever. Det finns inga krav i skollagen att erbjuda frukost i skolan eller på 
fritidshemmet. I kommunens riktlinjer för fritidshem framgår att frukost inte ingår i verksamheten. 
Om kommunen så önskar är dock det inget som hindrar att utöka verksamheternas åtagande. Frågan 
som då uppkommer är hur det kan lösas organisatoriskt och ekonomiskt. En aspekt som bör 
beaktas är också att fristående huvudmän inte är skyldiga att följa kommunala riktlinjer utan endast 
lagstadgade åtaganden, vilket har betydelse för finansiering på lika villkor. 

Förvaltningens slutsatser 
Om de kommunala riktlinjerna utökas med åtagande för de kommunala enheterna att erbjuda 
frukost, gör förvaltningen bedömningen att det bör gälla barn som nyttjar morgonfritids och 
kommer tidigt t ex före 7.00 på morgonen. Att servera frukost på morgonfritids är enligt 
förvaltningens bedömning förenligt med skolans kompensatoriska uppdrag. Finansiering bör i så fall 
utformas med beaktande av lika villkor mellan kommunala och fristående utförare, inom och 
utanför kommunen och medföra minsta möjliga administrativa kostnader. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat åt alla i skolan KS 2013/0333 

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

Sida I av 2 



»leråker 
Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Utredning om Österåkers ^kolor kan servera frukost åt elever. Skolförvaltningen 2015 12 04. 

StaffånVErlandsson 
Skoldirektör 

Kerstin Johansen 
sakkunnig utbildning 
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Skolförvaltningen 
Datum 2015 12 04 
Dnr SKOL15 2015/0008 

Till Skolnämnden 

Utredning om Österåkers skolor kan servera frukost åt elever 

Ärendet 
Skolnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige undersökt förutsättningarna för att servera 
frukost år elever i skolan eller på fritidshemmet. 

Utredning 

Det finns inget krav i skollagstiftningen att servera frukost i skolan eller på fritidshemmet. För skolans 
del gäller lagkravet dels lunch och att måltider som serveras ska vara näringsriktiga. Detta innebär att 
om kommunen beslutar att införa frukost i skolan eller på fritidshemmet så ska den vara näringsriktig. 
I det fall kommunen beslutar att erbjuda frukost på fritidshemmen så är det tvingande endast för 
verksamhet i kommunal regi inom kommunen. 

Utförarnas uppfattning 
Skolförvaltningen har ställt frågan till samtliga enheter inom kommunen hur de ser på möjligheten att 
servera frukost. 11 av 17 enheter har besvarat frågan, varav fyra av sex fristående skolor. DE kommunala 
enheter som svarat anser att det finns ett behov av att erbjuda frukost för barn som kommer tidigt till 
fritidshemmet. De fristående huvudmän som svarat anser inte att det finns något behov att servera 
frukost. I vissa fall tar barn med sig smörgås eller liknande på morgonen och där så sker uppger 
enheterna att det fungerar bra. Tre kommunala enheter serverar redan idag frukost på morgonfritids. 
En kommunal skola med åk 4 - 9 serverar frukost för elever om det finns ett särskilt behov. Flera 
enheter anser att det i grunden är ett föräldraansvar att se till att barnen äter frukost, men man är också 
medveten om att det inte alltid fungerar, särskilt för de som lämnar tidigt på morgonen. En enhet 
reflekterade över "risken" att fler föräldrar kommer att lämna barnen tidigt om de serveras frukost. 
Måltidsenheten som ansvarar för måltidsproduktion i de kommunala skolorna anser inte att de har har 
möjlighet att ansvara för frukost inom befintligt uppdrag. Det pressade tidsschemat för lunch och brist 
på utrymme för förvaring i en del kök gör också att det organisatoriskt kan vara svårt att åta sig ett 
utökat uppdrag. Samtliga utförare som anser att frukost bör serveras anser att det krävs extra ersättning 
för personal och råvaror om ett sådant krav tillkommer. Även om finansiering kan tillskjutas finns dock 
organisatoriska svårigheter i olika grad på enheterna. 

Utgångspunkten i enheternas svar är att är frukost bör förläggas till morgonfritids om kommunen väljer 
att utöka uppdraget. Kostnaderna är svåra att uppskatta då antalet barn som nyttjar morgonfritids inte 
redovisas i statistiken och varierar över tid i enheterna. Det är t ex skillnad på närvar mellan skoldager 
och lov. Variationen kan vara så stor som mellan 4-50 barn mellan enheterna. Fritidspengen är 
uppdelad i årskurs F - 3 respektive 4-6 där ersättningen är betydligt lägre än i de yngre åldrarna. 
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I de kommunala riktlinjerna för fritidshem framgår hur verksamheten ska hålla öppet. " Samtliga 
fritidshem i Österåkers kommun ska hålla öppet skoldagar mellan 11.30- 18.00 och 
lovdagar 08.00 - 18.00. Vid behov anordnas även morgontillsyn inom fritidshemmet /fritidsgården 06.30 
- 08.00. Frukost ingår inte". 

Om krav på att erbjuda frukost införs i riktlinjerna finns i huvudsak tre alternativ att ta ställning till vad 
gäller finansiering 

1. Ordinarie peng. Redan idag serverar några enheter frukost inom sin ordinarie budget och personal. En 
sådan modell riskerar dock att ytterligare öka skillnaden mellan enheter som har många barn som 
nyttjar morgonfritids och fristods på lov och de med lägre nyttjandegrad. 

2. Generell höjning av fritidshemspengen. En sådan modell innebär en överkompensation till enheter 
som väljer att inte erbjuda frukost, t ex fristående huvudmän och huvudmän utanför kommunen. 

3. Differentierad peng, med ett högre belopp för enheter som erbjuder frukost. Modellen innebär viss 
ökad administration, men är att föredra ur ett likvärdighetsperspektiv. 

Enligt måltidsenheten är kostnaden för råvaror till en enkel frukost (bröd, pålägg, mjölk eller liknande 
och frukt) ca 6 kronor per portion. Personalkostnaden för ett skolmåltidsbiträde uppgår till ca 180 kr per 
timme. Enligt flera utförare är det inte möjligt att anställa extra personal för frukostservering. Flera 
utförare framhåller dock svårigheten att utöka personal med enstaka timmar, vilket innebär att det 
troligen kommer finnas fler varianter på hur man väljer att organisera sig. 

En mycket försiktig kostnadsprognos med 10 frukostar per enhet skulle uppgå till 
ca 700 000 kr per år för frukost under skoldagar och ca 850 000 per år om även lov ska ingå. 

Införande av ett nytt åtagande bör göras i god tid så att enheterna hinner organisera uppgiften. Om 
finansiering ska tillkomma bör ärendet ingå i budget 2017. 

'/0/9S 
Kerst-ifi Johansen 
Sakkunnig utbildning 
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Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-02-09 

t •KOL 2.015ZöOöZ- l06 Ltf 
KF § 1:6 

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 
alla i skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse medborgarförslag nr 5/2013 besvarat med hänvisning till att de 
nationella riktlinjerna om näringsriktiga måltider i skolan följs samt att 
en ny kostpolicy ska tas fram utifrån bland annat Livsmedelsverkets nya 
rekommendationer och tillagningskök ska, där det är praktiskt möjligt, 
finnas på skolan. 

2. Uppdra till Skolnämnden att utreda om Österåkers skolor kan servera 
frukost för elever. 

Särskilt yttrande 
Vad gäller den första delen av medborgarförslaget, att ge "bra och näringsriktig mat till alla i 
skolan," är Miljöpartiet positivt inställda till förslagsställarens intentioner. Då förslaget är 
mycket kortfattat och allmänt anser vi, i linje med Kommunstyrelsens beslut, att det bör anses 
besvarat, men vill lämna följande anteckning till protokollet: Att barn bör få i sig bra och 
näringsrik mat är en av Miljöpartiets absoluta hjärtefrågor. Frågan rör inte bara de enskilda 
barnen och deras familjer, utan är kopplad till en mängd nivåer i samhället, inte minst till 
skolans resultat, till folkhälsan, till jordbrukslandskapet, till djurens välmående och till den allt 
mer alarmerande artutrotningstakten. Dagens konventionellt odlade produkter är ofta 
näringsfattiga, med spår av en rad olika toxiner. Ekologiskt odlade produkter å andra sidan, 
innehåller mycket lägre halter toxiner och har bevarat råvarornas naturliga näringsinnehåll. I 
nuläget har Österåker ca 13 % ekologisk mat i skolorna, vilket är långt under genomsnittet för 
landets kommuner, och naturligtvis långt under en acceptabel nivå för barnens och miljöns 
långsiktiga välmående. Miljöpartiet vill därför öka takten på att införa ekologisk mat i skolan, 
och har avsatt medel för det i vår budget. I svaret till medborgarförslaget "Bra och 
näringsriktig mat till alla i skolan" står det att läsa att "Möjligheten till sunda, närproducerade 
och ekologiska råvaror för skolans ... matproduktion utreds." Miljöpartiet väntar med 
spänning på resultatet av denna utredning. Vi kommer också att återkomma med en utförlig 
motion i linje med förslagsställarens önskemål. 
Kristin Hagegård (MP) 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 8:7, föreslår förslagsställaren 
att det ska finnas bra och näringsrik mat till alla i skolan samt kanske även frukost. 

\ Forts, nästa sida 

hM Jk 
just-erandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Dnr. KS 2013/0333 

- Bra och näringsrik mat till 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-02-09 

Forts. KF § 1:6 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-01-12, KS § 1:8. 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat 2014-12-01. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-10-22. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-03-04, § 2:7. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-01-14. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag innebärande att anse medborgarförslag nr 5/2013 besvarat med hänvisning till att de 
nationella riktlinjerna om näringsriktiga måltider i skolan följs samt att en ny kostpolicy ska tas 
fram utifrån bland annat Livsmedelsverkets nya rekommendationer och tillagningskök ska, där 
det är praktiskt möjligt,finnas på skolan. 

Kenneth Netterström (M) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Francisco Contreras (V) yrkar på en tillkommande beslutsats enligt: 
Uppdra till Skolnämnden att utreda om Österåkers skolor kan servera frukost för elever. 

Jörgen Palmberg (S), Björn Molin (RP), Kenneth Netterström (M) och Michaela Fletcher (M) 
biträder Francisco Contreras (V) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar atc endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag samt til! 
Francisco Contreras (V) tilläggsyrkande och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut 
samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
Kansliet, Skolnämnden, förslagsställaren, medborgarförslagsstatistiken 

i 9& 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Länsstyrelsen i 
Stockholms län 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

PROTOK 
2016-04-0 

u i 
Dnr: 201-i 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
5 april 2016 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Österåker 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Klas-Göran Wändesjö 
Avgången ersättare: Reband Raza 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Österåker Norra 

Ledamot 

Ann-Christine Furustrand 
Jörgen Palmberg 
Margareta Olin 
Anas Abdullah 
Rosita Olsson Palmberg 
Kristina Embäck 
Marie Ende 

Österåker Södra 

Ledamot 

Roger Svalhede 
Ingela Westerlund 
Anders Pettersson 
Anna-Sara Viklund 
Mats Larsson 

Ersättare 

1. Tommy Rindevall 
2. Cecilia Ringstedt 
3. Carlos Nunez 
4. Lars Frid 
5. Eva Börjesson 
6. Klas-Göran Wändesjö 

Ersättare 

1. Tommy Rindevall 
2. Cecilia Ringstedt 
3. Carlos Nunez 
4. Lars Frid 
5. Eva Börjesson 
6. Klas-Göran Wändesjö 
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

Lena Särland 

Anita Attersand 

Kopia till 
Kommun 
Ny ersättare 
Parti 



ö Öster; ii 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2016-04-07 
Dnr KS 2016/0130-100 

Medborgarförslag nr 4/2016 - Anlägg en kommunal tennisplan i 
Margretelundsparken, Bergsättra 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2016-03-11 föreslås att kommunen ska 
anlägga en kommunal tennisplan på den befintliga grusplanen i Margretelundsparken ovanför 
Bergsättraskolan, samt att nyttjande av tennisplanen ska vara gratis. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 4/2016 godkänns för remittering till Kultur- och fritidsnämnden samt till 
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde gällande ett övergripande 
ansvar för idrotts- och friluftsanläggningar. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande ansvar för, dels den 
översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, dels hela kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 4/2016 

Ingela Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 



o Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige I Österåkers kommun 
Kcmmamkmslmi 
i B4 86 Åkersherga 

Medborgarförslag 
Förslag (endast ett ämne)* 

Tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra 
Beskrivning* 

Anlägg en kommunal Tennisplan på den gamla grusplanen ovanför gamla Bergsättraskolan. Den står bara där till ingen 
nytta mer, men tennis är väldigt eftersatt i Österåker, i min hemkommun Halmstad har vi tennisplaner i parkerna lite var 
stans. De är asfalterade planer med staket och ett nät. Det är allt som behövs för att ungar och vuxna skall kunna spela 
en härliga tennisen, och gratis. Det måste vara gratis just för att alla ska kunna gå ned och spontanspela. Inte behöva 
boka tider som är DYRA. Det finns ju massor av fotbollsplaner som kostat en förmögenhet att anlägga och underhålla, 
men ingen har tänkt på Tennis. En kommunal tennisplan, kostar lite att bygga men kräver inte något underhåll sedan. 

Alltså: Bygg en kommunal enkel tennisplan på gamla fotbollsgrusplanen i Margretelundsparken. Då får ni fler som blir 
intresserade av detta härliga spel, som ett alternativ till fotboll som heller inte passar alla barn, många vill ha en sport där 
de kämpar själva och utvecklar sig. Se på Wilander, Borg, Edberg .... 

Ni skall ta ett beslut, det är enkelt. Om det inte går att anlägga där, så anlägg någon annan stans också. 

Namn * 
Per Ekström 

n<~ l)Z616 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 
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