
Österåto 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:12 Dnr. KS 2016/0132 {"^ 

Svar på motion nr 15/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt 
(S) och Lars Frid (S) - Bygg äldre-mellan-boende NU! 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 15/2016 besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen, innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden som behövs i Österåkers 
kommun. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tid för återredovisning i 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 föreslår motionärerna dels att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar till ett s.k. "mellanboende" för äldre byggs snart 
och dels att i planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:5. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2.016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-24. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:11. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 15/2016 besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen, innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden sorn behövs i Österåkers 
kommun. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tid för återredovisning i 
Kommunstyrelsen. 

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

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. 

Österåker vara en aktiv part. 

Fotts. 

Justerandes signatur-" Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

Forts. KS § 10:12 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

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

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 201S - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:12 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, 1 :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 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 

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

HT 



Ordförancleförslag 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-09-20 l(A / 
Dnr 2016/0132 V ' y< 

Svar på motion nr 15/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) 
och Lars Frid (S) - Bygg äldre-mellan-bonde NU! 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14,§ 2:19 föreslår motionärerna dels att Österåkers 
kommun skapar förutsättningar för att ett s.k. "mellanboende" för äldre kan byggas snart och dels 
att i planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i Österåker vara 
en aktiv part. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 15/2016 besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen, innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden som behövs i Österåkers 
kommun. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tid för återredovisning i 
Kommunstyrelsen. 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2016-08-24 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-08-24 , 
Dnr KS 2016/0132 (? 

Svar på motion nr 15/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) 
och Lars Frid (S) - Bygg äldre-mellan-bonde NU! 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14,§ 2:19 föreslår motionärerna dels att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar till ett s.k. "mellanboende" för äldre byggs snart och dels 
att i planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i Österåker vara 
en aktiv part. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 15/2016 anses besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden som behövs i Österåkers 
kommun. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "För att tillmötesgå önskemålen från morgondagens 
äldre behöver inslaget av mellanboenden som riktar sig till äldre med lättare funktionsnedsättningar 
öka för att de lättare ska kunna klara sig själva. Idag bor endast 10-25 procent av de äldre med lätt 
funktionsnedsättning och måttliga omsorgsbehov på ett mellanboende. Det föreslås att behovet av 
mellanboende utreds och kardäggs för de äldre i Österåkers kommun." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra mot förslaget men understryker 
betydelsen av att Vård- och omsorgsnämnden i sin utredning även beaktar de ekonomiska 
aspekterna framöver. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-21, § 6:11. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:11. 
2. Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-05-31. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör Kanslichef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON §6:1 I VON 2016/0051 

Svar på motion "Bygg äldre-mellan-boende NU!" 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att motionen anses vara besvarad. 

2. Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar för sin egen del att ge förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta utreda frågan om vilken omfattning och inriktning av mellan-/trygghetsboendcn 
behövs i Österåkers kommun. 

Reservation 
Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S), Lars Frid (S), Gunilla Niss (S) och Yvonne Oretoft (RP) 
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation: 
Motionen tar upp frågan om att kommunen ska skapa förutsättningar till ett s.k. mellanboende 
för äldre samt att i planering och projekteringen ska pensionärsorganisationerna vara aktiva. 
Motionen anses besvarad vilket vi inte anser är tillräckligt. Vi ville ha ett bifall, da detta är en 
viktig fråga och vi ser inte att behovet är tillgodosett eller att motionens intention har tagits 
tillvara. 

Sammanfattning 
För att tillmötesgå önskemålen från morgondagens äldre behöver inslaget av mellanboenden 
som riktar sig till äldre med lättare funktionsnedsättningar öka för att de lättare ska kunna 
klara sig själva. Idag bor endast 10-25 procent av de äldre med lätt funktionsnedsättning och 
måttliga omsorgsbehov på ett mellanboende. Det föreslås att behovet av mellanboende utreds 
samt kardäggs för de äldre i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-05-31. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottoson (KD) yrkar bifall till beslutet innebärande att Vård- och omsorgsnämnden 
föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Marie Ende (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden ska föreslå Kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON § 6:11 forts. 

Propositionsordning 

Ordföranden Mikael Ottossons ställer yrkandena mot varandra och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden har beslutat i enighet med ordförandes yrkande. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Mikael Ottosons yrkande och för nej
röst för bifall till Marie Endes yrkande. Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat i enlighet med Mikael Ottosons yrkande. 
Omröstningslista se bilaga. 

Förslag till beslut 

Mikael Ottoson (KD) yrkar bifall till beslutet innebärande att Vård- och omsorgsnämnden 
beslutar för sin egen del att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan-/trygghetsboenden behövs i Österåkers kommun. 

Marie Ende (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden avslår Mikael Ottosons (KD) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden Mikael Ottossons ställer yrkandena mot varandra och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden har beslutat i enighet med ordförandes yrkande. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

Omröstningslista VON § 6:11, 2016-06-21 

Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 

Ledamöter När 
v 

Tjg Vot § 6:11 p.l Vot § 

1» Nej Avs t la Nej Avst 
Ordinarie 

KD Mikael Ottosson, ordf. 
X X 

L Monica Kjellman l:e v 

ordf. 

X X 

S Marie Ende 2:e v ordf. X X 

M Fredrik Rosengren X X 

M Birgitta Netterström 

L Kerstin Nilsson X X 

C Pär Claesson X X 

S Cecilia Ringstedt X X 

RP Yvonne Oretoft X X 

MP Bo Lundin 

V Aline Ös tetlind 

Ersättare 

M Anneli Widén X X X 
KD Ulrika Walberg X 

ÖP Maria Ullenius X 

S Lars Frid X X X 

S Gunilla Niss X X X 

Resultat 6 5 

H,ö dlL 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Fjcinsteutla cancie 

Socialförvaltningen Till Vård-och omsorgsnämnden 
Datum 2016-05-31 
Dnr VON 2016/0051 

Svar på motion "Bygg äldre-mellan-boende NLJ!" 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att Österåkers kommun skapar förutsättningar till att ett s k "mellanboende" för 
äldre byggs snarast. I planeringen och projekteringen av detta boende ska 
pensionärsorganisadonerna i Österåker vara en aktiv part. 

Beslutsförslag 
Vård-och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Vård- och omsorgsnämnden lämnar förestående tjänsteudåtande som svar på motionen. 
2, Kommunfullmäktige föreslås utreda frågan om vilken omfattning och inriktning av 

mellanboende som behövs i Österåkers kommun. 
Förvaltningens slutsatser 
Vård- och omsorgsnämnden har i sitt arbete med motionen gjort en mindre utredning för att 
försöka definiera vad som menas med "mellanboende", se bilaga. 
Med mellanboende menas ett boende i en egen lägenhet med trygghets larm och tillgång till ms gemensam service och 
gemensamma lokaler. Personalfinns tillgänglig i huset under dagtid. Service- och omvårdnadsinsatser tillgodoses efter 
ansökan om hemtjänst. 
Vård-och omsorgsnämnden har gjort en kartiäggning av den egna kommunen för att ta reda på vad 
som finns idag av mellanboende. Förvaltning framför följande sakupplysningar: 
Det finns idag tre stycken boenden för äldre i Österåkers kommun som stämmer väl överens med 
definitionen, mellanboende. De är Solgården och Solhälla i centrala Åkersberga och Görjansgården på 
Ljusterö. 
Det finns också ett 55+ boende, Järnvägsparken, mitt i centrala Åkersberga med hyreslägenheter. 
Odentuna heter företaget som är ett familjeägt företag. Ett seniorboende, 55+, planeras för kvarteret 
Kanalstaden, Åkers kanal i Östra kanalstaden. Här görs plats för cirka 50 lgh. Säljstarten är planerad 
till 2017. 
För att tillmötesgå önskemålen från morgondagens äldre behöver inslaget av mellanboenden som 
riktar sig till äldre med lättare funktionsnedsättningar öka för att de lättare ska kunna klara sig själva. 
Idag bor endast 10-25 procent av de äldre med lätt funktionsnedsättning och måttliga omsorgsbehov 
på ett mellanboende. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att behovet av att "bygga äldre-mellanboende nu!" utreds samt 
kardägga vilken inriktning och omfattning som behövs av mellanboende för de äldre i Österåkers 
kommun. 

Bilagor 
1. Mellanboende 2016-05-31 

l'f socialchef 
Kerstin Odenfelt 
Sakkunnig äldre 
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0 Österåker 

Österåkers Icommun 
Socialförvaltningen 

Datum: 2016-05-31 

Mellanboende 

Äldreomsorgen går igenom stora förändringar. Sedan 1997 har antalet personer med 
plats på vård- och omsorgsboende minskat med drygt 30 000 i riket. För att behålla 
dagens nivå på utbudet av äldretjänster skulle antalet platser behöva öka med ca 
19 000 fram till 2025 och det enbart för att befolkningen åldras. Vårdanalys har gjort 
en studie av vad strukturförändringar kan betyda ur ett brukar- och 
medborgarperspektiv. Enligt en enkät besvarad av nära 400 personer i åldern 50-60 
år, kallade "morgondagens äldre" vill hälften flytta till någon form av mellanboende. 
Där skulle de kunna få hjälp med praktiska sysslor och därmed lättare klara sig själva. 

Det finns ingen nationell heltäckande statistik om mellanboenden, men i Vårdanalys 
rapporten uppskattas att endast 10-25 procent av äldre med lätt funktionsnedsättning 
och måttliga omsorgsbehov idag bor på mellanboenden. 

Vårdanalys(\v\wv.vardanalys.se) är en myndighet som bildades 2011. Frän och med 1 
juli 2015 vidgades myndighetens uppdrag till att omfatta hela socialtjänsten. 
Uppgiften för Vårdanalys är att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv 
följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom nälso- och sjukvården, 
tandvården och omsorgen. Vårdanalys är oberoende, de har enbart i uppgift att följa 
upp och analysera. Myndigheten bidrar till utvecklingen genom att skapa 
faktabaserade beslutsunderlag och rapporter i ämnen som har betydelse för hela 
landet. 

I beskrivningen av vad ett s k "mellanboende" är, hänvisas till rapporten från 
Vårdanalys, "Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan", ett 
kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg publicerad i 
november 2015. 
Artikeln av Marianne Abramsson; "Mellanboendeformer för äldre - av intresse såväl 
för de äldre som för bostadsföretagen", den har också bidragit i beskrivningen av vad 
ett s k "mellanboende" är. 

Vård- och omsorgsboende riktar sig till äldre som inte längre kan bo kvar i det egna 
hemmet pga att deras behov av tillsyn eller kravet på trygghet och säkerhet inte 
längre kan tillgodoses av hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboenden 
kräver biståndsbeslut. 
Per den 31 /12 2015 fanns det i Österåkers kommun 7 638 individer i gruppen 65+. 
År 2021 beräknas det bo 8765 individer enligt prognosen per den 31/12 2015. 
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0 Österåker 

Tdag finns det 237 st platser på äldreboende i kommunen. Enligt den uppdaterade 
boendeprognosen från 2016, bedöms behovet av platser i permanent särskilt boende 
inom kommunen vara tillgodosett från och med nu och under kommande år. 

Förutom särskilda boenden finns också olika former av rmllanbomdm. De är 
anpassade för att göra det lättare för äldre att klara sig själva utan att behöva flytta till 
ett särskilt boende. 
I Vårdanalys rapporten definieras mellanboende som: ett boende i en egen lägenhet med 
trygghetslarm och tillgång till viss gemensam service och gemensamma lokaler. Personal finns 
tillgänglig i huset under dagtid. Service- och omvårdnadsinsatser tillgodoses efter ansökan om 
hemtjänst. 
Denna definition av mellanboende liknar det som innan Ädekeformen kallades 
servicehus. Idag är den vanligaste motsvarigheten till ett mellanboende olika former 
av trygghetsbostäder och andra icke biståndsbedömda boendeformer. 
I artikeln av Marianne Abramsson framkommer det att det finns inga regler för vad 
som måste ingå för att ett boende ska räknas som mellanboende. Oftast riktar sig 
boendet till individer som är 55 år eller äldre. Tillgängligheten är hög och det finns 
oftast gemensamhetsutrymmen och lokaler föi: hobbyverksamheter av olika slag. 
Mellanboendeformerna har en rad olika namn så som trygghetsboende, 
seniorboende, 55+ etc. 
På uppdrag av regeringen 2006 startades en utredning av framtida behov av bostäder 
för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden och av särskilda boendeformer. 
Utredningen genomfördes av äldreboendedelegationen. Behovet av bostäder för 
äldre som känner sig otrygga hemma men inte behövde ett särskilt boende 
uppmärksammades. Begreppet "trygghetsboende" föddes. 
Socialdepartementet defmition av trygghetsboende är: 

Bostadslägenheter och utrymmen i trygghetsboendet har god tillgänglighet 
för de boendes sociala gemenskap, aktiviteter och måltider. 
Bostadslägenheterna upplåts som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller 
bostadsrätt till personer som har fyllt 70 år. 
Trygghetsbostäderna ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om 
man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. 
Trygghetsboendet ska vara bemannat dock anger inte rikdinjerna för 
trygghetsboende omfattningen. Syftet med bemanningen är att skapa 
förutsättningar för samvaro och social gemenskap. 

Hemtjänst och primärvård ansvarar för den enskildes behov av vård och omsorg. 

Idag finns det tre stycken trygghetsboenden i Österåkers kommun som stämmer väl 
överens med definitionen, mellanboende. De trygghetsboenden som avses är 
Görjansgården på Ljusterö med 20 Igh, Solgården med 60 lgh. och Solhälla med 59 
lgh i centrala Åkersberga. 
Det finns också ett 55+ boende, Järnvägsparken, mitt i centrala Åkersberga med 68 
hyreslägenheter. Odentuna heter företaget som är ett familjeägt företag. Ett 
seniorboende, 55+, planeras för kvarteret Kanalstaden, Åkers kanal i Östra 
kanalstaden. Här görs plats för cirka 50 lgh. Säljstarten är planerad till 2017. 

För att tillmötesgå önskemålen från morgondagens äldre, enligt rapporten från 
Vårdanalys, behöver inslaget av mellanboenden som även riktar sig till äldre med 
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lättare funktionsnedsättningar öka. Idag, i fiket, bor endast uppskattningsvis 10-25 
procent av de äldre med lätt funktionsnedsättning och måttliga omsorgsbehov på ett 
mellanboende. 
Med bakgrund av denna utredning bör följande fråga ställas i det fortsatta 
utredningsarbetet; "Hur ser behov och omfattning ut, av att bygga mellanboenden 
för de äldre i Österåkers kommun, och med särskild hänsyn till de äldre med lätt 
funktionsnedsättning och måttliga omsorgsbehov". 
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Socialdemokraterna 
FRAMTIDSPARTIET I ÖSTERÅKER 

Motion till Kommunfullmäktige 

KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -03- 1 1 

t'J 
/ 11 u. 

Bygg äldre-mellan-boende NU! 
Nästan dagligen set vi på TV och får höra och läsa via andra mediet om hur dem (vi) som blir lite 
mer till åren inte längre vill bo kvar hemma utan vill ha ett tryggt boende där det finns möjlighet 
att få stöd om så behövs, dygnet runt, men framförallt att kunna umgås med andra och fortsätta 
det aktiva liv vi alla vill leva. 

Vi kan också läsa i olika rapporter att ett så kallat "mellanboende" är kostnadseffektivt och ger de 
äldre ett kvalitativt längre liv innan det är dags för den sista vilan eller mer vård. 

Vi vill därför; 

Att: Österåkers kommun skapar förutsättningar till att ett s k "mellanboende" för äldre 
byggs snarast. 

Att; I planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i 
Österåker vara en aktiv part. 

För Socialdemokraterna 

Marie Ende 

/; 

Cecilia Ringstedt' Lars Ftid 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:13 Dnr. KS 2016/0133 f V) J 

Svar på motion nr 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt 
(S) och Lars Frid (S) - Bygg fler LSS boenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående 
nybyggnadsprojekten Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden 
inför verksamhetsplan 2017-2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-19, § 2:19 föreslår motionärerna att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom kommunen 
snarast. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14 § 9:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-25. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:12. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående nybyggnadsprojekten 
Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden inför verksamhetsplan 
2017-2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 
Anas Abdullah (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Anas Abdullahs (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 som är för Anas Abdullahs (S) yrkande röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnärnnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ' Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:13 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

I<D 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 

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

ffcF 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-09-06 • 
Dnr 2016/0133 H («)/ 

Svar på motion nr 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) 
och Lars Frid (S) - Bygg fler LSS boenden 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-19, § 2:19 föreslår motionärerna att Österåkers 
kommun skapar förutsättningar till att fler LSS-boenden skapas inom kommunen snarast. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående nybyggnadsprojekten 
Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden inför verksamhetsplan 2017-
2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2016-08-25 

r 
ichaela Fletcher Mjchaela Fletcher 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-08-25 /' \ / 
Dnr KS 2016/0133 (S)V 

Svar på motion nr 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) 
och Lars Frid (S) - Bygg fler LSS boenden 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommun fullmäktige 2016-03-19, § 2:19 föreslår motionärerna att Österåkers 
kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom kommunen snarast. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 16/2016 anses besvarad med hänvisning till de två nu pågående nybyggnadsprojekten 
Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden inför verksamhetsplan 2017-
2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande " Vård- och omsorgsnämnden har i sitt arbete med 
motionen utgått ifrån upprättat Boendeprognos (VON 2013/0070), Uppdaterad boendeprognos 
(Bilaga 3 till budget 2016) samt Förtydligande av de båda prognoserna inom området LSS (2016). Vi 
kan som förvaltning då framföra följande sakupplysningar: 
I de båda prognoserna samt i förtydligandet framkommer det att det finns och kommer fortsätta 
finnas ett underskott på bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. De två nybyggnads-
projekten Söraplanen och Norrgårdshöjden, som Armada kommer att genomföra är det planerat för 
en stöd- och servicebostad per respektive byggprojekt. Det totala antalet platser för dessa två projekt 
är 14 st. Dessa båda projekt kommer att tidigast stå klart 2017, samt 2018." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra mot förslaget men understryker 
betydelsen av att Vård- och omsorgsnämnden i sin utredning även beaktar de ekonomiska 
aspekterna framöver. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-21, § 6:12. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21,§ 6:12. 
2. Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-06-08. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Jaji-G)lof Friman 
Kommundirektör 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON §6:12 Dnr. VON 2016/0052 

Svar på motion "Bygg fler LSS-boenden" 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att motionen härmed är besvarad. 

Reservation 
Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S), Lars Frid (S), Gunilla Niss (S) och Yvonne Oretoft (RP) 
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation: 
Motionen hanterar en viktig fråga för en liten grupp. I förvaltningens underlag står det att 
byggprocesserna borde påskyndas och att det bör ske i snabbare tempo än den prognos som 
är framtagen och vi delar den åsikten. Men det räcker inte att konstatera att det finns ett behov 
och att det snart finns ytterligare 14 platser. Genom att bifalla motionen kan kommunen visa 
att denna fråga är viktig och att man vill agera för ytterligare platser snarast. 

Sammanfattning 
Behov av nya bostäder enligt LSS för gruppen med funktionsnedsättning som socialförvalt
ningen kan identifiera är att år 2022 kommer antalet beslut om LSS-bostad att vara 232 st. 
Det totala behovet av nya platser/bostäder 2022 kommer att vara 103 stycken, varav av dessa 
35 platser på gruppbostad och 68 platser på stöd- och serviceboende. Detta innebär att det 
skulle behöva byggas fram till år 2022 ca 5 stycken gruppbostäder och ca 6 stycken stöd
servicebostäder i Österåkers kommun. Det ska tas hänsyn till prognoserna och att 
byggprocessen ska påskyndas för att kunna bygga det behov av bostäder med särskild service 
för vuxna enligt LSS i ett snabbare tempo än den prognos som har tagits fram. Det är för 
avsikt att ta upp frågeställningen i Verksamhetsplan 2017 - 2019 och Budget 2017. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-08. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottoson (IvD) yrkar bifall till beslutet innebärande att Vård- och omsorgsnämnden 
föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäk
tige besluta beslutar att motionen härmed är besvarad. 

Marie Ende (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden ska föreslå Kommunfullmäktige att 
bifalla modonen. 

Propositionsordning 
Ordföranden Mikael Ottossons ställer yrkandena mot varandra och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden har beslutat i enighet med ordförandes yrkande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON § 6:12Jorts. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Mikael Ottosons yrkande och för nej
röst för bifall till Marie Endes yrkande. 

Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 5 nej-röster, en avstår. Vid lika antal röster avgör 
ordförandes röst. Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat i enlighet med Mikael 
Ottosons yrkande. Omröstningslista se bilaga. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

Bilaga 

Omröstningslista VON § 6:12, 2016-06-21 

Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 

Ledamöter När 
v 

Tjg Vot § 6:12 Vot § 

1» Nej Avs t |f Nej Avst 
Ordinarie 

I<D Mikael Ottosson, ordf. X X 
L Monica Kjellman 1 :e v 

ordf. 

X X 

S Marie Ende 2:e v ordf. X X 

M Fredrik Rosengren X X 

M Birgitta Netterström 

L Kerstin Nilsson X X 

C Pär Claesson X X 

S Cecilia Ringstedt X X 

RP Yvonne Oretoft X X 

MP Bo Lundin 

V Aline Ostetlind 

Ersättare 

M Anneli Widén X X 
KD Ulrika Walberg X 

OP Maria Ullenius X 

S Lars Frid X X 

S Gunilla Niss X X 

Resultat s 1 

HÖ Jjjj 
justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 
Datum 2016-06-08 
Dnr VON 2016/0052 

Svar på motion "Bygg fler LSS boenden" 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas 
inom kommunen snarast. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen foreslå Kommunfullmäktige besluta 
1. Att motionen härmed ar besvarad. 

Förvaltningens slutsatser 
Vård- och omsorgsnämnden har i sitt arbete med motionen utgått ifrån upprättat Boendeprognos 
(VON 2013/0070), Uppdaterad boendeprognos (Bilaga 3 till budget 2016) samt Förtydligande av de 
båda prognoserna inom området LSS (2016). Vi kan som förvaltning då framföra följande 
sakupplysningar: 
I de båda prognoserna samt i förtydligandet framkommer det att det finns och kommer att fortsätta 
finnas ett underskott på bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. De två nybyggnads
projekten Söraplanen och Norrgårdshöjden, som Armada kommer att genomföra är det planerat för 
en stöd- och servicebostad per respektive byggprojekt. Det totala antalet platser för dessa två projekt 
är 14 st Dessa båda projekt kommer att tidigast stå klart 2017, samt 2018. 
De projekt som pågår, nybyggnationer och upphandlingar, kommer inte att täcka behoven under de 
närmaste åren. Vård- och omsorgsnämnden kan komma att vara hänvisade till att köpa platser av 
externa utförare. 
Beräkningen som har gjorts i boendeprognosen av det framtida behovet av lägenheter för bostad 
med särskild service enligt LSS har gjorts med hänsyn taget till tre faktorer: befolkningsprognos, 
faktisk kunskap på individnivå samt tendenser inom avflyttning, diagnostisering och mortalitet. 
Den stora ökningen som har visats sig i denna beräkning sker dock inte enbart genom 
befolkningsökning, utan även genom ökad andel personer som ansöker om insatsen. Antalet 
ansökningar om bostad med särskild service förväntas öka inom de närmaste åren. 

Behov av nya bostäder enligt LSS för gruppen med funktionsnedsättning som socialförvaltningen 
kan identifiera är att år 2022 kommer antalet beslut om LSS-bostad att vara 232 st. 
Det totala behovet av nya platser/bostäder 2022 kommer att vara 103st, varav av dessa 35 platser på 
gruppbostad och 68 platser på stöd- och serviceboende. Detta innebär att det skulle behöva byggas 
fram till år 2022 ca 5 st gruppbostäder och ca 6 st stöd- servicebostäder i Österåkers kommun. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att det ska tas hänsyn till prognoserna och att det påskyndas 
med byggprocessen för att kunna bygga det behov av bostäder med särskild service för vuxna enligt 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

LSS i ett snabbare tempo än den prognos som har tagits fram. Vård- och omsorgsnämnden har för 
avsikt att ta upp frågeställningen i Verksamhetsplan 2017 - 2019 och Budget 2017. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KF 2014-09-01, § 6:20/2014 Boendeprognos för Socialnämndens och Vård- och omsorgsnämndens 
målgrupper 
VON 2016-03-01, § 2:5, Bilaga 3 till budget 2016, Uppdaterad boendeprognos 
VON 2016-04-26, § 4:6, Förtydligande av boendeprognos samt uppdaterad boendeprognos inom 
områdena socialpsykiatri och LSS. 

Bilagor 
1. KF 2016-03-14, §2:19 "Bygg fler LSS boenden" 

/ 

Anders Lindblad 
Tf Socialchef 

Eva Höxter 
Sakkunnig inom funktionshinder 
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hr I6/2O|£ 
OSTBRÅKIERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2016 "03" \ I 
Socialdemokraterna D.nr: ' ' 

-gq6/oi^- mö "J FRAMTIDSPARTIET I ÖSTERÅKER 

Molion till Kommunfullmäktige 

Bygg fler LSS boenden 
Lagen ät tydlig liksom våra värdegrunder; Alla människors lika värde och rätt till likabehandling. 
Men hur ser det ut i praktiken? Och vad kostar det? Vilken kvalitet får de som har behov och vi 
som betalar? 

Det finns en grupp av människor som har det extra svårt, de som lyder under Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionsliindrade. Kommunen är skyldig att ge dem stöd så att de så långt det är 
möjligt kan ldara sig själva. Men många behöver stort stöd exempelvis att boendet är ordnat på 
ett speciellt sätt. 

Idag betalar kommunen för boendeplatser utanför den egna kommunen vilket ofta är till en dyr 
nota. En nota om vi som skattebetalare får betala för. Ofta är kostnaden för en plats ca 3-6 000 
kronor per DYGN. Dessutom får inte alla som vill någon bostad vilket innebär att vi åsidosätter 
vårt åtagande som kommun och kan få plikta med böter för att vi inte uppfyller lagen. 

Vi är övertygade om att vi kan ge våra invånare ett kvalitativt liv på hemmaplan och till en bra 
kostnad. Vi är också övertygade om att vi kan skapa unika boenden som passar dessa personer i 
tider då kommunen växer. 

Vi vill värna om en bra livskvalitet och en bra kommunekonomi och vill därför 

Att; Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom 
kommunen snarast. 

Cecilia Rmgstedt Marie P^nde 

För Socialdemokraterna 



G Öste 
Sammancrädesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-10-24 

KS § 12:18 Dnr. KS 2015/0064 \ v/ 

Svar på motion nr 1/2015 från Björn Molin (RP) - Tillsätt en etisk 
kommitté 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen foffeslåff Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 1/2015 besvarad med hänvisning till att en sådan kommittés befogenheter 
skulle falla utanför det kommunala kompetensområdets ramar, eftersom ansvaret idag tillfaller 
ett större antal statliga myndigheter. 

Sammanfattning 
Björn Molin (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-02-09, KF § 1:38, 
föreslagit att Kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en etisk kommitté bestående av 
en fullmäktigeledamot från varje parti och med arbetsuppgifter rörande bl. a. serviceorgan till 
kommunfullmäktige, ökad demokrati i beslutsprocesser samt behörighet att ta emot skriftliga 
och muntliga anmälningar från t. ex. kommunens anställda och förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-12, § 10:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2016-09-28. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2016-09-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att anse motion nr 1/2015 besvarad med hänvisning till att en 
sådan kommittés befogenheter skulle falla utanför det kommunala kompetensområdets ramar, 
eftersom ansvaret idag tillfaller ett större antal statliga myndigheter. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att anse motionen besvarad med hänvisning till den 
kommunala revisionen uppgift att granska på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt 
också för medborgarna. 
Vi förstår den frustrastration som motionen ger uttryck för. Men att inrätta ytterligare en 
funktion där politiker granskar politiker är inte en lösning på problemet. Vi hänvisar till 
Samverkansbudget Österåkers framtid 2017, där vi pekar på att det finns ett 
demokratiunderskott och brist på öppenhet där vi lägger förslag på att utveckla metoder för 
medborgardialog och för ökat medborgarinflytande. 

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

Forts. 

Jusrerandes signaturer 
Mv 

Utdragsbestyrkande 
fät 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-10-24 

Forts. KS § 12:18 

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 som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

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

Expedieras 
- Kornmunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsers i Österåkers kommun (mandatperiod 20IS - 20 IS) 
SCS 261 I @-24p § 12s 13 

Fa it i Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, 1 :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 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 

ÖP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

V& PfCf 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 
Dnr 

2016-09-28 
2015/0064 

Svar på motion nr 1/2015 från Björn Molin (Rp) - Tillsätt en etisk 
kommitté 

Sammanfattning 

Björn Molin (RP) har i cn motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-02-09, KF § 1:38, föreslagit att 
Kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en etisk kommitté bestående av en 
fullmäktigeledamot från varje parti och med arbetsuppgifter rörande bl. a. serviceorgan till 
kommunfullmäktige, ökad demokrati i beslutsprocesser samt behörighet att ta emot skriftliga och 
muntliga anmälningar från t.ex. kommunens anställda och förtroendevalda. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att en sådan kommittés befogenheter skulle falla utanför det 
kommunala komptensområdets ramar, eftersom ansvaret idag tillfaller ett större antal statliga 
myndigheter. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunkansliet daterat 2016-06-15 

Fletcher Michaela Fletcher ' 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
O Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-06-15 
Dnr KS 2015/0064 

Svar på motion nr 1/2015 från Björn Molin (RP) - Tillsätt en etisk 
kommitté 

Sammanfattning 
Björn Molin (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-02-09, KF § 1:38, föreslagit att 
Kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en etisk kommitté bestående av en 
fullmäktigeledamot från varje parti och med arbetsuppgifter rörande bl. a. serviceorgan till 
kommunfullmäktige, ökad demokrati i beslutsprocesser samt behörighet att ta emot skriftliga och 
muntliga anmälningar från t. ex. kommunens anställda och förtroendevalda. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2016-06-15, 
innebärande att inte inrätta en etisk kommitté i Österåkers kommun av det slag som motionären 
föreslår, då en sådan kommittés befogenheter skulle falla utanför det kommunala komptensområdets 
ramar, eftersom ansvaret idag ullfaller ett större antal statliga myndigheter. 

Bakgrund 
Vid Kommunfullmäkdges sammanträde 2015-02-09, KF § 1:38, väcktes en modon nr 1/2015 vari 
modonären framför behovet av att inrätta en edsk kommitté, något som vore ett av flera sätt för att 
arbeta för att göra Österåkers kommun en bättre plats att bo i. Som motivering anförs bl. a. 
påståenden om vissa missförhållanden vilka måste undanröjas 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen delar inte modonärens beskrivning av bilden av Österåkers kommun. Uppgiften om 
att det skulle råda missförhållanden på olika sätt i Österåkers kommun saknar grund menar 
förvaltningen. Till yttermera visso påvisar den senaste medarbetarundersökningen, som genomförts 
under våren 2016 bland anställda inom kommunen, ett mycket posidv resultat. 

Förvaltningen anser även att modonärens förslag om att inrätta en edsk kommitté av det slag som 
beskrivs i modonen, faller utanför för det kommunala kompetensområdet. De områden som 
modonären föreslår att den edska kommittén skulle verka inom faller, i de flesta fall, inom ramen för 
statens ansvar. Det finns sedan tidigare väl etablerade system och myndigheter för kontroll och 
tillsyn. Som exempel kan nämnas myndigheter som Diskrirrdneringsombudsmannen, 
Jusddeombudsmannen och Jusddekanslern samt Länsstyrelser, Domstolar och Polismyndighet 
m. fl. vilka verkar på de grunder som anges i grundlag, lagar och förordningar. Lokalt har Österåkers 
kommun, i likhet med övriga kommuner i Sverige, en organisadon som inrymmer förtroendevalda 
revisorer. Dessa granskar på uppdrag av Kommunfullmäktige all den verksamhet som kommunen 
ansvarar för. Revisorerna granskar verksamheten utifrån en risk- och sårbarhetsanalys och 
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ö Österåker 
Tjänsteutlåtande 

revisorernas bedömningar presenteras i de granskningsrapporter som tillställs Kommunfullmäktige 
samt nämnder, styrelser och bolag. 
Förvaltningen anser mot av vad som nämnts därför att motionen bör avslås. 

Bilagor 
1. Motion nr 1/2015 - Tillsätt en etisk kommitté 

yf-o 
M-o 

A 
-Olof Friman 

kommundirektör 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Serviceenheten 

2015 -02- 0 3 
Till I/MG Kommunfullmäktige 
Österåkers kommun ÖSTERÅKERS KOA.MUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -02- 0 3 
P.nr: . . KSM/M^IU il) 

Motion beträffande tillsättande av etisk kommitté 

Yrkande 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en etisk kommitté bestående av 
en fullmäktigeledamot från varje parti och med arbetsuppgifter som preciseras nedan. 

Motivering 

Vi lever i en kommun som kunde vara den bästa värld av alla världar. Vi har havet, en 
underbar natur, en god ekonomi en god social omsorg, goda förbindelser med 
omvärlden och en myckenhet av andra fördelar. Vi har annat också. Vi har erfarit 
samarbetsproblem i kommunhuset, politisk maktdemonstration i vissa nämnder, 
politisk diskriminering vid tillsättande av förtroendemän, icke demokratiska beslut och 
liknande. På toppen av allt detta har vi en pågående polisutredning om Säbyviken och 
Östra Ryds skola. Politikerföraktet bland allmänheten i Österåker är mer än påtagligt. 
Kommunens politiker måste helt enkelt göra något extra ordinärt för att undanröja 
missförhållandena och återupprätta kommunens anseende och så att kommunens 
invånare får den kommun de förtjänar. Att inrätta en etisk kommitté vore ett av flera 
sätt för att arbeta för att göra vår kommun en bättre plats att bo i. 
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Om etiska kommittén 

För den etiska kommittén ska gälla följande: 

1 kommittén ska vara ett serviceorgan till kommunfullmäktige 

2 kommittén ska ha till syfte att arbeta för ökad demokrati i beslutsprocesser i 
kommunens organ; att värna etiska hänsyn vid beslutsfattande samt att 
arbeta mot diskriminering i alla former 

3 kommittén ska bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti 

4 kommittén ska ha till uppgift och behörighet att handlägga ärenden rörande 
demokratiska och moraliska missförhållanden, liksom diskriminering på 
grund av ras, kön, sexuell läggning, ålder, etnisk härkomst, politisk eller 
religiös tillhörighet förutsatt att saken relaterar till någon nämnd, 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott 
eller kommunal arbetsplats 

5 kommittén ska efter genomförd utredning rapportera resultatet till kom
munfullmäktige med ett eget utlåtande 

6 kommittén ska ha behörighet att ta emot anmälningar, även muntliga, från 
kommunens anställda, ledamöter i kommunfullmäktige, nämnderna, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, gode män utsedda av 
kommunfullmäktige samt av kommunfullmäktige utsedda nämndemän i 
domstol 

7 kommitténs rapport ska tjäna syftet att utgöra underlag för ledamöter att 
motionera i ärendet 

8 kommittén ska ha mandat att fatta beslut enbart rörande handläggning av 
sina egna ärenden. 

# * * 

Åkersberga den 30 januari 2015 



0 Österåke 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-10-24 

KS § 12:17 Dnr. KS 2014/0329 (A 

Svar på motion nr 13/2014 från Björn Molin (RP) - Beträffande 
strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken 

!€©mmunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 13/2014 beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken i sin 
helhet, då tiden för remissvar gått ut vid tidpunkten för motionens väckande samt att 
Länsstyrelsen också hade beslutat i frågan vid tidpunkten för motionens väckande samt att 
frågor om strandskyddsdispens är en sådan myndighetsutövning som ska hanteras av en 
förvaltningsmyndighet. 

Sammanfattning 
I en motion från Björn Molin (RP) väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, föreslår 
motionären: 
- Kommunfullmäktige beslutar att av kommunens remissvar till länsstyrelsen ska framgå att 
markområdena vid Östanå färjeläge och i Säbyviken ej ska undantas från gällande strandskydd. 
- Det korrigerade svaret ska ersätta det remissvar som tidigare beslutats och ingivits av 
kommunstyrelsen till länsstyrelsen. 
- Samtliga ansökningar om dispens från det allmänna strandskyddet om 100 meter ska 
underställas kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-12, § 10:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-28. 
- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtände daterat 2016-09-26. 

Johan Boström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Conny Söderström (M) ersätter Johan 
Boström (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motion nr 
13/2014 beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken i sin helhet, då tiden för 
remissvar gått ut vid tidpunkten för motionens väckande samt att Länsstyrelsen också 
hade beslutat i frågan vid tidpunkten för motionens väckande samt att frågor om 
strandskyddsdispens är en sådan myndighetsutövning som ska hanteras av en 
förvaltningsmyndighet. 

Jäv 

Fotts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-1 O M 

Forts. KS § 12:17 

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

- Kommunkansliet 

Juste rarides signaturer Utdragsbestyrkande 
Vt\ 



o Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-09-28 
Dnr KS 2014/0329 

Svar på motion nr 13/2014 från Björn Molin (RP) - Beträffande 
strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken 

Sammanfattning 
I en motion från Björn Molin (RP) väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, föreslår 
motionären: 
- Kommunfullmäktige beslutar att av kommunens remissvar till länsstyrelsen ska framgå att 
markområdena vid Östanå färjeläge och i Säbyviken ej ska undantas från gällande strandskydd. 
- Det korrigerade svaret ska ersätta det remissvar som tidigare beslutats och ingivits av 
kommunstyrelsen till länsstyrelsen. 
- Samtliga ansökningar om dispens från det allmänna strandskyddet om 100 meter ska underställas 
kommunfullmäktige för beslut 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Avslå motion nr 13/2014 beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken i sin helhet, 
då tiden för remissvar gått ut vid tidpunkten för motionens väckande samt att Länsstyrelsen också 
hade beslutat i frågan vid tidpunkten för motionens väckande samt att frågor om strandskydds-
dispens är en sådan myndighetsutövning som ska hanteras av en förvaltningsmyndighet. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2016-09-26 

Michaela hletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Robert Blomdahl 
Datum 2016-09-26 
Dnr KS 2014/0329 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 13/2014 från Björn Molin (RP) - Beträffande 
strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken 

Sammanfattning 
I en motion från Björn Molin (RP) väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, föreslår 
motionären: 
- Kommunfullmäktige beslutar att av kommunens remissvar till länsstyrelsen ska framgå att 
markområdena vid Östanå färjeläge och i Säbyviken ej ska undantas från gällande strandskydd. 
- Det korrigerade svaret ska ersätta det remissvar som tidigare beslutats och ingivits av 
kommunstyrelsen till länsstyrelsen. 
- Samtliga ansökningar om dispens från det allmänna strandskyddet om 100 meter ska underställas 
kommunfullmäktige för beslut 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige 

Avslå motion nr 13/2014 beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken i sin helhet, 
då tiden för remissvar gått ut vid tidpunkten för motionens väckande samt att Länsstyrelsen också 
hade beslutat i frågan vid tidpunkten för motionens väckande samt att frågor om 
strandskyddsdispens är en sådan myndighetsutövning som ska hanteras av en 
förvaltningsmyndighet. 

Bakgrund 
Den 1 juli 2009 ändrades strandskyddslagstiftningen för att nå en mer enhetlig rättstillämpning. 
Regeringen gav landets länsstyrelser i uppdrag att genomföra en översyn av befintliga utvidgade 
strandskyddsområden. För samtliga kommuner skulle beslut om nya utvidgade 
strandskyddsområden fattas innan den 31 december 2014 då övergångsbestämmelsen 7 kap. 14 § 
MB i dess nya lydelse trädde i kraft. Yttrande över förslag till beslut skulle inkomma till länsstyrelsen 
senast den 12 september 2014 men Österåkers kommun fick uppskov till den 26 september 2014. 
Kommunstyrelsen fattade beslut om yttrande över förslaget till beslut om utvidgat strandskydd för 
Österåkers kommun den 24 september 2014. Länsstyrelsen fattade 2014-11-18 sitt beslut avseende 
utvidgat strandskydd för Österåkers kommun. 

Länsstyrelsen har i sin översyn utgått från författningskommentarerna till 7 kap. 14 § MB (Prop. 
2008/09:119 s. 99.). Där beskrivs bestämmelsen om utvidgat strandskydd med ett förtydligande av 
strandområden som beslut om utvidgat strandskydd kan komma att avse. 
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Tjänsteutlåtande O Österåker 

Förvaltningens slutsatser 
Beträffande de två första yrkandena i motionen gäller länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd 
från och med den 1 januari 2015. Detta gäller för såväl lagakraftvunna som överklagade beslut. 
Kommunen yttrande sig över länsstyrelsens förslag den 26 september 2014. Vid tidpunkten för här 
aktuell motions väckande hade Österåkers Kommuns möjlighet att lämna yttrande angående 
länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd redan passerats och länsstyrelsen hade även fattat sitt 
beslut i frågan. 

Beträffande motionens tredje yrkande så utgör dispensansökningar från det allmänna strandskyddet 
en sådan ärendetyp som har att hanteras genom myndighetsutövning av en förvaltningsmyndighet. 

Kommunfullmäktige är inte en sådan myndighetsutövande förvaltningsmyndighet utan en 
beslutande församling. Kommunfullmäktige saknar således möjlighet att fatta beslut utgörandes 
myndighetsutövning, i form av hantering av ansökningar om strandskyddsdispenser. Denna typ av 
myndighetsutövning har alltså att hanteras av en nämnd. Vilken nämnd som ska hantera frågor om 
strandskyddsdispens beslutas av Kommunfullmäktige. 

Bilagor 
Motion: Motion beträffande strandskydd vid Östanå fätjeläge och Säbjviken 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

Robert Blomdahl 
F örvaltnings j uris t 
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Yttrande över översyn av strandskyddsområden samt motion 13/2014 - En 
genomgång av kronologi 

Översynen 
1 Urspruglig tid för remissvar översyn 
2 Kommunstyrelsen beslut om yttrande 
3 Tid för remissvar, uppskov för Österåkers kommun 
4 
5 Länsstyrelsens beslutsdatum 
6 

Motionen 

Datering av motionen 

Motionen inkommen till kommunen enligt ankomststämpel 

Anm 
12/9 2014 Tidpunkt efter uppskov i punkt 3 
24/9 2014 
26/9 2014 
17/11 2014 Motionärens datering vid upprättandet 
18/11 2014 
20/11 2014 



% / • . ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

201'} -ii- 2 0 

Yimlm- m(\) 
Till 
Kommunfullmäktige 
Österåkers kommun 

Motion beträffande strnndskydd vid Östanå fSrjeläRC och Säbyviken 

Yrkande 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar 

att av kommunens remissvar till Länsstyrelsen ska framgå att markområdena 
vid Östanå färjeläge och i Säbyviken ej ska undantas från gällande 
strandskydd 

att det korrigerade remissvaret ska ersätta det remissvar som tidigare 
beslutats och ingivits av kommunstyrelsen till Länsstyrelsen. 

samt att samtliga ansökningar om dispens från det allmänna strandskyddet om 100 
meter ska underställas kommunfullmäktige för beslut 

Bakgrund 

I sitt remissvar till Länsstyrelsen ang. utvidgat strandskydd vill kommunstyrelsen 
undanta två st. markområden. Dessa två markområden är Östanå färjeläge och 
Säbyviken. Beträffande Östanå färjeläge har kommunen i en programskiss från 2012 
avsatt mark för bebyggelse fram till vattenlinjen och beträffande Säbyviken har ny- och 
tillbyggnad fram till vattenlinjen redan skett, men utan bygglov. Något undantag från 
gällande strandskydd har ej beviljats. Beträffande marken vid Östanå färjeläge ägs de 
av Östanå Gods AB, vilket bolag ägs av familjen Boström. En familjemedlem, Johan 
Boström, var under förra mandatperioden kommunfullmäktigeledamot, ledamot i 
kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under innevarande 

mandatperiod är Johan Boström kommunfullmäktigeledamot. Planeringen av marken 
vid Östanå färjeläge har föranlett följande handläggning i kommunen. 
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1 I augusti 2012 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira samt ge i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplaner för område kring 
Östanå slott och Sågenområdet. Johan Boström anmälde jäv och deltog ej i 
beslutet. 

2 I september 2012 förekom ärendet "Program för Östanå, Roslags-Kulla och 
Wira" i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade återremittera 
ärendet. Johan Boström anmälde jäv och deltog ej i handläggningen av 
ärendet eller beslutet. 

3 I mars 2013 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna "Program för Östanå, Roslags-Kulla och 
Wira". Johan Boström anmälde jäv och deltog ej i handläggningen eller 
beslutet. 

4 I april 2013 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. Johan Boström 
anmälde jäv och deltog ej i beslutet. 

5 Den 24 september 2014 beslutade kommunstyrelsen, i ett ärende rörande 
strandskydd, att kommunen till Länsstyrelsen skulle yttra sig i enlighet med 
ett tjänsteutlåtande. Tjänsteutlåtandet omfattade synpunkten att strand
skyddet vid bl.a. Östanå skulle undantas från strandskydd. Johan Boström 
anmälde ej jäv och deltog i beslutet. 

6 Den 20 oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige, med rösterna 26 för och 
25 mot, i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Johan Boström anmälde ej 
jäv och deltog i beslutet. 

7 Ovanstående kan sammanfattas med följande. I ett och samma ärende har 
Johan Boström i fyra fall av sex anmält jäv och ej deltagit i handläggning eller 
beslut. Vid de efterföljande två tillfällena har Johan Boström avstått från att 
anmäla sig jävig och därmed deltagit i såväl handläggning som beslut. Johan 
Boström har därmed utnyttjat sin ställning i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige till förmån för sin familjs ekonomiska intressen. 

Beträffande Säbvviken beviljade Byggnadsnämnden 2010 bygglov för tillbyggnad av 
båthall. Länsstyrelsen upphävde beslutet om bygglov i december 2010. Länsstyrelsens 
beslut överklagades till Förvaltningsrätten, till Kammarrätten och till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Ingen av dessa domstolar har lämnat prövningstillstånd varför 
inget bygglov finns för byggnaderna. - Byggnadsnämnden beslutade i augusti 2010 att 
medge strandskyddsdispens för ett båtgarage om 214 m2, en brygga samt en till

byggnad av båtgaraget om 276 m2 rörande Säbyvikens Marina. Byggnadsnämndens 
beslut upphävdes av Länsstyrelsen i maj 2012. Mark- och miljödomstolen har avslagit 
överklagandet av Länsstyrelsens beslut och Mark-och miljööverdomstolen har beslutat 



att ej meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast med 
innebörd att någon dispens från strandskyddet ej har meddelats. Detta innebär att 
bygglov inte har beviljats för nybyggnaden och tillbyggnaden om sammanlagt 490 m2 

plus brygga. Inte heller har någon dispens från strandskyddet beviljats. 

Grunder för motionen 

Det är grovt felaktigt att begränsa tillgången till strand och vatten för allmänheten. 
Likaså är det av yttersta intresse att bevara goda livsbetingelser för djur- och växtliv i 
områdena. Undantag från strandskyddet ska därför ej beviljas. 

Det ifrågasätts om de skäl som angivits i kommunens remissvar till Länsstyrelsen är 
allmängiltiga och om de delas av kommunfullmäktige. Vid ett sådant ifrågasättande är 
det rimligt att kommunfullmäktige får ta ställning i sakfrågan. 

Av sammanträdesprotokollet för kommunstyrelsen den 24 september 2014 framgår 
att kommunen beslutat yttra sig i enlighet med ett tjänsteutlåtande daterat den 9 
september 2014. Fyra oppositionspartier reserverade sig mot beslutet. Redan den 
omständigheten att fyra oppositionspartier reserverat sig mot kommunstyrelsens 
beslut är skäl för att lata kommunfullmäktige få fatta beslut om remissvarets Innehöll. 

Att upphäva strandskyddet för Östanå färjeläge och Säbyviken skulle gynna enskildas 
privatekonomiska intressen till skada för kommunen och för allmänheten. Detta är 
tillräckligt skäl för att låta kommunfullmäktige få fatta beslut om remissvarets innehåll. 

Eftersom kommunstyrelsens ifrågavarande beslut kan vara belastat av jäv är det skäligt 
att låta kommunfullmäktige få fatta beslut om remissvarets innehåll. 

Åkersberga den 17 november 2014 



0 Österåkei U Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-10-24 

KS § 12:19 Dnr. KS 201 S/0074 

Svar på motion nr 3/2015 från Björn Molin (RP) - Beträffande 
tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken 

8€©mmyfi§tyrefls®(n)§ beslut 

Kommunstyrelses! fösreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 3/2015 med hänvisning till att Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot 
korruption har fattat beslut om att förundersökningen läggs ned samt att det inte heller 
föreligger några andra skäl för att tillsätta en oberoende utredning. 

Sammanfattning 
Björn Molin (RP) har i en motion väckt i Kornmunfullmäkdge 2015-02-09, KF § 1:38, 
föreslagit att Kommun fullmäktige ska besluta om att tillsätta en oberoende utredning rörande 
Säbyviken. Som motivering av sitt förslag åberopar motionären en förundersökning av 
Riksenheten mot korruption. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-12, § 10:12. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-28. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-06-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motion nr 
3/2015 med hänvisning till att Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korruption har fattat 
beslut om att förundersökningen läggs ned samt att det inte heller föreligger några andra skäl 
för att tillsätta en oberoende utredning. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-09-28 
Dnr KS 2015/0074 (?)J 

Svar på motion nr 3/2015 från Björn Molin (Rp) - Beträffande 
tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken 

Sammanfattning 

Björn Molin (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-02-09, KF § 1:38, föreslagit att 
Kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en oberoende utredning rörande Säbyviken. Som 
motivering av sitt förslag åberopar motionären en förundersökning av Riksenheten mot korruption. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korruption har 
fattat beslut om att förundersökningen läggs ned samt att det inte heller föreligger några andra skäl 
för att tillsätta en oberoende utredning. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunkansliet daterat 2016-06-13 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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o Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-06-13 
Dnr KS 2015/0074 

Motion nr 3/2015 från Björn Molin (RP) - Beträffande tillsättande av en 
oberoende utredning Säbyviken 

Sammanfattning 
Björn Molin (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-02-09, KF § 1:38, föreslagit att 
Kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en oberoende utredning rörande Säbyviken. Som 
motivering av sitt förslag åberopar motionären en förundersökning av Riksenheten mot korruption. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2016-06-13, innebärande 
att inte tillsätta en oberoende utredning rörande Säbyviken med hänvisning till att 
Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korrupdon har fattat beslut om att förundersökningen 
läggs ned samt att det inte heller föreligger några andra skäl för att tillsätta en oberoende utredning. 

Bakgrund 
Vid Kommunfullmäkdges sammanträde 2015-02-09, KF § 1:38, väcktes en modon nr 3/2015 vari 
motionären framför behovet av att tillsätta en oberoende utredning rörande Säbyviken. Som 
modvering till sitt förslag åberopar modonären en förundersökning av Riksenheten mot korruption. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen konstaterar dels att Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korruption har fattat 
beslut om att förundersökningen läggs ned, dels att det i övrigt saknas skäl till att tillsätta en 
oberoende utredning rörande Säbyviken, varför motionen bör avslås. 

Bilagor 
1. Motion,nr''3/2015 - Tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

'eter 
1/ Kansli ef 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -02- 0 9 

Ti aibfi/tiM-m Ii) 

Till 
Kommunfullmäktige 
Österåkers kommun 

Motion beträffande tillsättande av en oberoende utredning Säbvviken 

Bakgrund 

Uppdrag Granskning har avslöjat för oss att en finansman och tidigare medlem i 
Moderaternas riksstyrelse beviljade en kommunfullmäktigeledamot i Österåker ett lån 
om c:a 3 milj. kronor och gav en rabatt på arrende om sammanlagt 4.5 milj. kronor för 
att bygga en egen skola. Kommunfullmäktigeledamotens man, som var ordförande för 
byggnadsnämnden, beviljade flera bygglov till finansmannen för att uppföra 
industribyggnader. Det senaste bygglovet beviljades utan att strandskyddsdispens 
hade beviljats. Finansmannen byggde utan att bygglovet hade vunnit laga kraft. Såväl 
bygglovet som en senare meddelad strandskyddsdispens upphävdes efter 
överklagande. Länsstyrelsen har uppmanat Byggnadsnämnden att utfärda 
rivningsföreläggande vilket Byggnadsnämnden inte efterkommit utan i stället valt att 
arbeta med en ny detaljplan vilken ska "läka" alla tidigare fel. 

Motivering 

Enligt uppgifter i media har Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning för 
att utreda om ovan beskrivna omständigheterna innebär att en brottlig handling har 
blivit begången. Denna förundersökning kan leda antingen till åtal eller till att 
förundersökningen läggs ned på grund av att brott inte har blivit begånget eller att 
brott ej kan styrkas. Alldeles oberoende av vad denna förundersökning leder till är det 
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utomordentligt viktigt att kommunfullmäktige för egen del låter utreda de faktiska 
förhållandena så att kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten får en objektiv 
och sanningsenlig redogörelse för vad som förekommit och en professionell 
bedömning av det inträffade. Detta är viktigt av följande skäl. 

Enbart den omständigheten att åklagare inleder en förundersökning som relaterar till 
kommunens handläggning av ett ärende gör att kommunfullmäktige av ren 
självbevarelsedrift borde utreda vad som förekommit i syfte att åtgärda det som är fel 
och för att ge sig själv tillfälle att för framtiden förhindra att beslut fattas på 
felaktiga/rättsvidriga grunder. 

Kommunens invånare finansierar kommunens budget om mer än 2,1 miljarder kronor 
under 2015. Den som förvaltar andras medel har en grundläggande skyldighet att 
redovisa hur medlen använts. Kommuninvånarna har därför rätt att få full kunskap om 
hur skattemedlen används och hur beslut fattas i kommunen. 

Det vore en underdrift att säga att politikerföraktet i Österåker är stort. Mer sannolikt 
är sanningen den att politikerföraktet hos kommunens invånare är totalt. Det måste 
anses vara en av kommunfullmäktiges viktigare uppgifter att arbeta för att återerövra 
så mycket som möjligt av förtroendet hos invånarna. 

Sedan lång tid är det ett känt faktum att politiker, och särskilt lekmannapolitiker, 
lämnar sina uppdrag på grund av hot om våld, näthat och trakasserier. När det 
förekommer beklagar vi det alltid. I vår kommun är risken nu att våra 
lekmannapolitiker kan komma att lämna sina politiska uppdrag på grund av misstanke 
om brottslig verksamhet vid myndighetsutövning. Att tillsätta ifrågavarande utredning 
vore ett sätt att försöka behålla de politiker som utan skuld och utan kunskap om vad 
som skett och av ideella skäl offrat tid och engagemang för att bidra till kommunens 
bästa. 

Alla kommunens ledamöter i fullmäktige och i nämnder får idag tåla obehag på grund 
av vad ett fåtal gjort för egen vinnings skull eller på grund av missriktad lojalitet. 
Kommunfullmäktige bör tillsätta utredningen för att visa omvärlden att vad som 
inträffat under inga förhållanden accepteras och att åtgärder vidtas för att rätta till det 
felaktiga och för att förhindra upprepning. Envar av kommunfullmäktiges ledamöter 
och nämndernas ledamöter är berättigad att få detta stöd i sitt uppdrag och för att 
själv bli befriad från varje misstanke om delaktighet. 

Att inte störa åklagaren i hans förundersökning och därför inte vidta några åtgärder alls 
leder omedelbart till misstanke om att intressen finns även idag för att saken inte ska 
utredas utan i stället få falla i glömska. Det är uteslutet att åklagaren i sin 
förundersökning skulle låta sig störas av någon lokalpolitiker i Österåker. Det är att 
underskatta åklagarens kapacitet och integritet. 



Alliansens hittillsvarande hållning skulle kunna tolkas som att intresse saknas för att 
redogöra för vad som förekommit. Detta är olyckligt och så kan ändock inte vara fallet. 
Att avslöja alla dolda maktstrukturer och bekämpa obehörig påverkan på 
beslutsfattare borde vara av högsta prioritet för varje politiker i vårt land, så även i vår 
kommun. Att utse en utredning skulle bidra till att bota en sådan misstolkning. 

Alliansen använder honnörsord som rättvisa, transparens och likabehandling som 
ledord för sin politik. Att "tysta" ned saken i stället för att utreda den är knappast 
något gott exempel på transparens utan snarare exempel på dess motsats. Att arbeta 
ut ny detaljplan som alternativ till att utfärda rivningsföreläggande har veterligen aldrig 
inträffat för någon annan fastighetsägare tidigare. Detta är inget gott exempel på 
likabehandling utan snarare exempel på dess motsats. Att låta någon, i strid mot 
gällande lag, bygga till förfång för närmaste grannar, allmänheten och även djurlivet är 
inte ett gott exempel på rättvisa utan snarare exempel på dess motsats. 
Allianspartierna har nu ett utsökt tillfälle att i praktisk handling honorera sina egna 
honnörsord genom att biträda denna motion. 

Utredningen 

Utredningen ska vara en oberoende sakkunnig utredning och bestå av yrkesmän som 
inte tidigare utfört något uppdrag för kommunen. Utredningen ska bestå av tre 
ledamöter, varav en ska vara auktoriserad revisor, en ska vara medlem i Sveriges 
Advokatsamfund och den tredje ska utses av styrelsen för Institutet Mot Mutor. 
Utredningen ska ha till uppgift att utreda och belysa fakta rörande samtliga 
bygglovsärenden rörande Säbyviken och Rydboholms slott samt samtliga lån beviljade 
av någon medlem i finansfamiljen till någon ledamot i Österåkers kommunfullmäktige 
eller nämndsledamot. Utredningen ska omfatta tiden 2000-2015. Utredningen ska 
även uttala sig om eventuella missförhållanden i handläggningen av ärendena och hur 
besluten fattats. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 maj 2015. 

Denna motion kommer att kompletteras med förslag till medlemmar i utredningen. 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredning enligt ovan med 
angivna arbetsuppgifter. 

Yrkande 

Åkersberga den 7 januari 2015 



Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium 
Datum 2017-01-16 
Dnr KS 2016/0391-100 

Till Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag nr 12/2016 - Uppmärksammande av Finlands 100-
årsjubileum år 2017 samt bidrag till Åkersberga Finska Förening 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2016-12-06 föreslås att kommunen 
uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum år 2017 samt kan lämna bidrag till Åkersberga Finska 
Förenings olika aktiviteter under jubileumsåret. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 12/2016 godkänns för remittering till Kultur- och fritidsnämnden som på 
delegation från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde gällande allmän kulturell 
verksamhet innefattande bl.a. verksamhet i hembygds- och fornminnesvård samt stöd till ideella 
föreningar och studieförbund enligt fastställda normer. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 12/2016 

cPnoéfe 
Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 



Österåkers kommun. 

Medborgarförslag. 

ösrssÅKEfö KOMMUN 
KOAAMUNSTVRSLSEN 

TV4? V'"'. /viO it. 

D.nr: / , •, 
KS lölyfiål i rt) ^ 

Åkersberga Finska Förening vill att Österåkers kommun uppmärksammar 
Finlands 100-årsjubileum år 2017. 

Samt att kommunen kan lämna ett bidrag till föreningens olika aktiviteter 
under jubileumsåret. 

Åkersberga 2016-12-05 



0 Österåker 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2017-01-16 
Dnr KS 2016/0402-100 

Medborgarförslag nr 13/2016 - Verksamhetsplats för 
motorintresserade ungdomar 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2016-12-16 föreslås att kommunen 
ordnar en plats för motorintresserade ungdomar för "mindre meck" och för att ägna sig åt sitt 
motorintresse och sina fordon. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 13/2016 godkänns för remittering till Kultur- och fritidsnämnden som på 
delegation från fullmäktige 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. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 13/2016 

mcmtL 
Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Akersberga 

ÖSmmiKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -12- 1 s 

__ ån t,:73 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Verksamhetsplats för motorintresserade ungdomar 
Beskrivning* 
Det finns idag ett stort motorintresse bland ungdomar killar / Tjejer i kommunen samt 
kranskommunerna. 
Vid ett antal tillfällen har vi motorintresserade besökt Ticksta motorstadion som tillhör 
Norrtälje kommun. 
Dock saknar vi idag en egen plats där vi kan göra mindre meck och vi föreslår därför att man 
ser igenom möjligheten att ordna en sådan plats för ungdomar i Österåkers kommun. 
En plats där vi ungdomar kan vara ifred och inte störa allmänheten med våra fordon. 
Fritidsgårdarna i Österåker stödjer vårat intresse för oss motorintresserade, som ett alternativ 
till oss som har ett stort intresse för motorsport ,och inte utövar någon annan aktivitet. 

Namn * 
Samuel Jansson 

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



Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2017-01-10 
Dnr KS 2017/0021-100 

Medborgarförslag nr 1/2017 - Ändrad lydelse "inom område med 
samlad bebyggelse" i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers 
kommun (01FS 2011:6 — Stockholms läns författningssamling, § 18) 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2017-01-03 föreslås att lydelsen "inom 
område med samlad bebyggelse" stryks ur de lokala ordningsföreskrifterna för Österåkers 
kommun (01 FS 2011:6), enligt "Under övriga tider på året krävs polismyndighetens tillstånd för 
att använda pyrotekniska varor inom område med samlad bebyggelse". 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 1/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen varefter fullmäktige 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde som sakkunnigt beredningsorgan 
till Kommunfullmäktige vilken meddelar lokala ordningsföreskrifter som blir gällande om 
Länsstyrelsen inte upphäver beslutet och från den dag de har kungjorts i Stockholms läns 
författningssamling. 

Medborgarförslaget bedöms vara övergripande då det är Kommunfullmäktige som i enlighet med 
Regeringsformen, antar och reviderar lokala ordningsföreskrifter. 
Kommunfullmäktige reviderade de lokala ordningsföreskrifterna 2010-11-08, KF § 144 avseende 
§ 18 gällande fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 1/2017 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 



0 Österåker 

Skickas täää; 
Kommunfullmäktige å Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 8é Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Ändring i lokala ordningsföreskrifter 01FS 2011:6 
Beskrivning* 
I §18 sista meningen står det "Under övriga tider på året krävs polismyndighetens 
tillstånd för att använda pyrotekniska varor inom område med samlad bebyggelse." 
Förslag på ändring: 
"Under övriga tider på året krävs polismyndighetens tillstånd för att använda 
pyrotekniska varor." 
Dels är själva uttrycket samlad bebyggelse odefinierat och förvirrande. 
Dels orsakar fyrverkerier olägenheter och skador även utanför "samlad bebyggelse" 
eftersom det är där största koncentrationen av tama och vilda djur finns. 

Namn * 
Joakim Ekelund 

MU'I 
ÖSTERÄKSäRj KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

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



0 Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2017-01-16 
Dnr KS 2017/0022-100 

Medborgarförslag nr 2/2017 - Ändring i lokala ordningsföreskrifter 
för Österåkers kommun (01FS 201 1:6 - Stockholms läns 
författningssamling, § 18) avseende tider då privatpersoner utan 
tillstånd får använda pyrotekniska varor 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2017-01-03 föreslås att 
tidsintervallerna då privatpersoner utan tillstånd får använda pyrotekniska varor, begränsas i 
lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01 FS 2011:6), från 18.00 - 03.00 på 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton, till 23.30-00.30 på nyårsafton samt till 21.00-22.00 
på påskafton och valborgsmässoafton. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 2/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen varefter fullmäktige 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde som sakkunnigt beredningsorgan 
till Kommunfullmäktige vilken meddelar lokala ordningsföreskrifter som blir gällande om 
Länsstyrelsen inte upphäver beslutet och från den dag de har kungjorts i Stockholms läns 
författningssamling. 

Medborgarförslaget bedöms vara övergripande då det är Kommunfullmäktige som i enlighet med 
Regeringsformen, antar och reviderar lokala ordningsföreskrifter. 
Kommunfullmäktige reviderade de lokala ordningsföreskrifterna 2010-11-08, KF § 144 avseende 
§ 18 gällande fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 

Bilaga 
Medborgarförslag nr 2/2017 

Kommunfullmäktiges ordförande 



0 Österåker 

Skockas tills 
8Commusifu!8mälctige 5 Österåkers kommusi 
Kommunkansliet 

8 84 86 Åkersfoerga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Ändring av tider i ordningsföreskrifter ang. fyrverkerier 
Beskrivning* 

Föreslår ändring i lokala ordningsföreskrifter §18 angående tiderna för för 
undantagen på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton. Föreslås 
att ändras till 23:30 - 00:30 på nyår och 21:00 - 22:00 på påskafton och 
valborgsmässoafton. Solen går ner 20:38 30/4 -17. 
Ett av de största problemen för husdjur, tamboskap och vilda djur är att det 
skjuts under lång tid, om fyrverkerierna skjuts under en koncentrerad tid av 
en timme minskar problemet avsevärt. 

Naimn * 
Joakim Ekelund 

M-MB KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -01- 03 
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[B] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 



3 Österåker 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2017-01-16 
Dnr KS 2017/0027-100 

Medborgarförslag nr 3/2017 - Minskade kostnader för heltidspolitiker 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2017-01-10 föreslås att antalet 
kommunalrådstjänster minskas till två, att arvodena för de två återstående halveras samt att 
samdiga tjänster som politiska sekreterare avskaffas. Förslagsställaren föreslår också att 
besparingarna som förslaget medför, används för att stärka personaltätheten i skolan. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 3/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegadon 
från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområden: "Kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av Österåkers kommuns angelägenheter. Kommunstyrelsen ska 
uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning" samt att Kommunstyrelsen har ansvar för den övergripande arbetsgivarpolitiken. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 3/2017 

Öl/nCA 
Gardner Ingela Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 



0 Österåker 

Skickas £ilS: 
KommunfuHmäktige s österåkers kornmun 
Kornniunkansiiet 
! S4 86 Åkersherga 

Aö0'-3 _ 
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KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -01- 1 8 

D/Å M>G/ö02-±ill— 
Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Minskade kostnader för heltidspolitiker 
Beskrivning* 

Jag vill att antalet kommunalrådstjänster minskas till 2 och att arvodena för 
de två återstående halveras. Det är liberalernas tjänst som skall bort. 
Dessutom skall samtliga tänster som politiska sekreterare avskaffas. 
Genom dessa förändringar minskas kommunens kostnader med 249 TKR. 
Besparingarna skall användas för att stärka personaltätheten i skolan. 



Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2017-01-16 
Dnr KS 2017/0028-100 

Medborgarförslag nr 4/2017 - Kommunen övertar föreningsägd 
gångväg 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2017-01-10 föreslås att Österåkers 
kommun övertar drift-, underhålls- och ägaransvar för den föreningsägda gångvägen mellan 
Margretelundsvägen och Norra Åsvägen. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 4/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområden gällande den översiktliga 
planeringen av användningen av mark och vatten samt gällande trafikpolitiken och att verka för 
en tillfredsställande trafikförsörjning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 4/2017 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommu» 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Kommunen övertar föreningsägd gångväg 
Beskrivning* 

Föreslår att Österåkers kommun övertar drift-, underhålls- och ägaransvar 
för den föreningsägda gångvägen mellan Margretelundsvägen och 
Norra Åsvägen. 
Gångvägen ligger på kommunens mark, består av fem trappor och är 
boende intill Fiskartorpsbadets gångväg till Roslagsbanan. 

Gångvägen ansluter till kommunal bilväg, båda på samma fastighet. 
Bilvägen har utfart mot Margretelundsvägen. 

Namra * 
Hans Linder 

olOI lV 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN! 
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[B] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförsla? nå 
l/nmmim/."- ....LL-'. • "" 



Österåker 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2017-01-16 
Dnr KS 2017/0033-100 

Medborgarförslag nr 5/2017 - Parkutbyggnad och förgröning av 
området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2017-01-13 föreslås att en ny park 
anläggs med förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet i 
Åkersberga centrum. Förslaget ställs mot bakgrund av spårutbyggnaden och ianspråkstagandet av 
den nuvarande järnvägsparken. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 5/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområden gällande den översiktliga 
planeringen av användningen av mark och vatten samt gällande trafikpolitiken och att verka för 
en tillfredsställande trafikförsörjning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 5/2017 

3mada OOXÖ^IA 
Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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20!? -Öl™ ! 3 Till Österåkers kommun 

Medborgarförsla 

I samband med utbyggnad av spårområdet vid Åkersberga station kommer man att ta delar 
av Järnvägsparken i anspråk för denna utbyggnad. 

Järnvägsparken är mycket fin och otroligt uppskattad av närboende och andra som passerar 
igenom och stannar till en stund i den vackra och relativt rofyllda platsen. Den gröna oasen 
behövs verkligen i det sterila och väldigt tråkiga området kring centrum och Stationsvägen 
där bilar, bussar och trafik prioriterats istället för att anordna en trevlig atmosfär för gående 
och som mötesplats. 

Det är därför mycket olyckligt när delar av parken försvinner i samband med den nödvändiga 
spårutbyggnaden. 

Jag föreslår därför att man gör en kompensatorisk utbyggnad med en ny park och 
"förgröning" av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet. 

Stationsvägen bör stängas av och bilda säckgator så att det nya parkstråket kan etableras 
ända nertill stationen. 

Stationsvägen är dessutom idag en farlig passage för resenärer som ska med tåget då det 
alltid står fullt med parkerade bilar, både på markerade platser men också på gångvägar och 
trottoarer. Den påbjudna hastigheten om 7 km/tim hålls mycket sällan. 

Detta är idag en farlig och oangenäm entré till Åkersberga för resenärer som kommer med 
tåget. 

En parkutbyggnad kring stationen och centrum skulle göra entrén till Åkersberga så mycket 
trevligare och vänligare än vad som gäller idag. 


