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Motion till Österåkers kommunfullmäktige

Upprätta plan för att behålla och rekrytera inom bristyrken

Österåkers kommun fortsätter att växa och vi förväntas ha en befolkning på 70 000 - 75 000 år 2040.

Då gäller det att hänga med utvecklingen med allt vad det innebär. Behovet av kompetenser inom de

kommunala förvaltningarna behöver utredas på kort- mellan- och lång sikt. En attraktiv kommun är

också en kommun med god service och hög kvalitet i sina tjänster. Österåker borde anta en plan för

att behålla och rekrytera inom bristyrken.

Den Socialdemokratiska gruppen föreslår

Att En plan tas fram för att behålla och rekrytera inom bristyrken

Att Österåkers kommunfullmäktige blir den instans som ges möjlighet att anta en sådan

plan

För den Socialdemokratiska gruppen

»1xâau7u1§;xá\
Ann- ñsfine Furustrand

Mats Larsson
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Permanenta lärarlönelyftet

Lärare och rektorer är nyckeln till en framgångsrik skola. Att lönen är avgörande för att stärka

Iäraryrket är konstaterat, också av forskningen. Fler och fler kommuner i landet som ser utmaningen

med att klara kraven på behöriga lärare inom förskola, fritids, skola och gymnasium har valt att

permanenta lärarlönelyftet.

De utmaningar vår skola i Österåker står inför behöver sina duktiga pedagoger och vi behöver

rekrytera fler. Idag gäller lärarlönelyftet i perioder om tre år. Vi vill inte uppleva samma problem som

vi hade i somras , år 2019 när det gällde utbetalningen, som verkligen uppfattades negativt och det

har Österåkers kommun inte råd med.

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår därför;

Att Lärarlönelyftet permanentas

För Socialdemokratiska gruppen,- {“\

ristine Furus rand (

Ingela Westerlund
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Motion till Österåkers kommunfullmäktige

Heltidsarbete som norm

Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i kommunerna och

regionerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att fler

medarbetare arbetar heltid, så även i Österåker.

Att heltidsarbete blir norm i välfärden är en nödvändighet. Skolan, vården och omsorgen behöver

rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Dels för att ersätta när dagens

medarbetare går i pension, dels för att behovet av vård, skola och omsorg ökar.

I Österåker med ökade behov av välfärdstjänster i takt med ökat antal som flyttar till vår kommun, är

Österåkers behov påtagliga. Vi måste säkra välfärdstjänsterna och då krävs att vi kan rekrytera

välfärdsarbetare och de välfärdsarbetare vi har behöver som norm arbeta heltid.

När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben

blir attraktivare och jämställdheten ökar.

Av de i Österåker som är tillsvidareanställda i mars 2020 så arbetar 19% inte tillsvidare och andel

kvinnor av de är 84,59% och jämfört med mars 2019 så var det 20,87 % som inte arbetare heltid.

Antal kvinnor var då 86,69% .

Heltid vanligare för män än kvinnor. Män är både heltidsanställda och heltidsarbetande'| större

utsträckning än kvinnor. Trots att det'är en lägre andel kvinnor som är heltidsanställda, är det

vanligare att kvinnor dessutom väljer att gå ner i tid.

SKL ( idag SKR) och Kommunal är överens om att fokusera på övergången från deltidsarbete till

heltidsarbete. I det avtal som parterna undertecknade i april 2016 framgår att vi tillsammans ska

underlätta övergången till heltidsorganisering av arbetet för såväl arbetsgivare som arbetstagare,

samt genomföra åtgärder som stödjer det lokala arbetet med att öka andelen heltidsarbetande.

Nu vill vi att arbetet i Österåker snabbas på för att se till att heltid blir norm i Österåker. Att allt fler

arbetar heltid är något som vi alla kommer att vinna på

Den Socialdemokratiska gruppen föreslår;

Att Heltid blir norm i Österåker

Att Österåkers anställda erbjuds heltid

För den Socialdemokratiska gruppe .

Z“
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Ann-Christine Furustrand
'w i%““

Ingela Westerlund
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Motion till kommunfullmäktige

Återbetalning av arvoden som saknat juridiskt stöd

I PWC:s revisionsrapport ”Underlag av ansvarsprövning rörande viss arvodering” konstateras det att

det saknas formellt beslut att inrätta de i frågan aktuella organen, och att det därav saknas

kommunalrättsligt stöd att betala ut sammanträdesarvoden till enskilda ledamöter i Allians AU och

Alliansberedningen.

Enligt kommunens attestpolicy är det kommunstyrelsens ordförande som har till uppgift att

beslutsattestera de kostnader som ska utbetalas till de förtroendevalda i kommunstyrelsens

beredningar, attest har alltså skett utan laglig grund. Vi har fått konfirmerat att dessa beredningar,

Allians AU och Alliansberedningen existerat och arvoden betalats ut på samma sätt för år 2015,

2016, 2017 samt även 2018.

Vi kan således konstatera att samma oegentligheter under åren mellan 2015 och 2018 har

förekommit på samma sätt under 2019. Den sammanvägda kostnaden för dessa utbetalda arvoden,

som saknar lagligt stöd, är närmare 800 000 kronor (se bilaga A för sammanställning).

Mot denna bakgrund yrkar vi att Kommunfullmäktige i Österåker beslutar:

Att Kräva återbetalning av samtliga utbetalda arvodena som saknar lagligt stöd för

Allians AU och Alliansberedningen.

Att Varje enskild ledamot ges en avbetalningsplan med Slutdatum 2022-02-02.
/

För Socialdemokraterna

Ann-Christine Furustrand .. Mats Larsson Rosita Olsson Palmberg



BILAGA A
I

Källa: Österåkers kommuns lönekontor

Summa av Belopp år 2019

Dbkod T Namn Löneart Summa

AA (Allians-AU) BOSTRÖM JOHAN 1351 BlLERS SKA'I'I'EPLIKT 369,60

4902 L SAMMANTRÄDE 1 TIMM 4 014,00

4904 L SAMMANTRÄDE ÖVER 9 900,00

8396 BILERSÄTl'NING 651,20

BOSTRÖM JOHAN Summa 14 934,80

EKSTRAND ARNE 4902 L SAMMANTRÄDE 1 TIMM 4 014,00

4904 L SAMMANTRÄDE ÖVER 5 976,00

EKSTRAND ARNE Summa 9 990,00

HILBERT ANNE-LI 4902 L SAMMANTRÄDE 1 TIMM 4 014,00

4904 L SAMMANTRÄDE ÖVER 4 014,00

HlLBERT ANNE-LI Summa 8 028,00

KLEIN HAMPE 4902 L SAMMANTRÄDE 1 TIMM 2 676,00

4904 L SAMMANTRÄDE ÖVER 4 014,00

4906 L SAMMANTRÄDE ÖVER 1 1 338,00

KLEIN HAMPE Summa 8 028,00

AA (Allians-AU) Summa 40 980,80

AU (Alliansberedningen) BOSTRÖM JOHAN 1351 BlLERS SKATTEPLIKT 635,25

4902 L SAMMANTRÄDE 1 TIMM 1 338,00

4904 L SAMMANTRÄDE ÖVER 39 822,00

8396 BILERSÄ'ITNING 1 119,25

BOSTRÖM JOHAN Summa 42 914,50

EKSTRAND ARNE 4902 L SAMMANTRÄDE 1 TIMM 1 338,00

4904 L SAMMANTRÄDE ÖVER 36 036,00

EKSTRAND ARNE Summa 37 374,00

HILBERT ANNE-LI 4902 L SAMMANTRÄDE 1 TIMM 1 338,00

4904 L SAMMANTRÄDE ÖVER 34 074,00

HILBERT ANNE-LI Summa 35 412,00

KLEIN HAMPE 4904 L SAMMANTRÄDE ÖVER 18 053,00

KLEIN HAMPE Summa 18 063,00

AU (Alliansberedningen) Summa 133 763,50

Totalsumma
174 744,30

Summa 2019-2015
785 811 kr

Johan Boström 209 040

Arne Ekstrand 198 232

Michaela Haga 158 634

Lennart Berneklint 142 250

Anne-Li HiIIbert 43 440

Hampe Klein 26 091

Mikael Ottosson 6 159

Maria Ullenius 1 962
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Förnybar el i Österåkers Kommuns verksamheter

Österåkers kommuns miljömål som godkänts i kommunfullmäktige säger att

0 Utsläppen av koldioxid (kg per invånare) ska minska med 50 % till år 2030jämfört med 2009.

o Kommunens inköp av energi till el, värme och transporter ska till 100 % vara förnybar energi

år 2030.

Kommunens miljömål bidrar till att Sverige kan uppnå Agenda 2030-målen. Men för att kunna uppnå

målen behöver flera åtgärder vidtas. En av de mest uppenbara åtgärderna är att säkerställa att ingen

el som kommunen köper in producerats av ej förnybara energikällor. I nuläget köper kommunen

dock fortfarande el som kan vara producerad även med fossila bränslen. Till exempel köper Armada

58 % av sin el (8 814 782 kWh år 2019) i form av ett avtal där det inte finns någon begränsning av

vilka energislag som ingår i produktionen av elektriciteten, vilket betyder att det kan handla om kol

eller fossil gas. Resterande elförbrukning hos Armada genereras av ett eget vindkraftverk, 42 %

(6 361 120 kWh år 2019).

För att uppnå kommunens eget mål, så är det hög tid att sluta köpa el som inte är förnybar. Att vänta

med ändring av elavtalen ökar risken för att kommunen inte kommer klara uppnå sina egna mål.

Österåkers Kommun behöver se till att all verksamhet som kommunen råder över, endast köper

förnybar el. Detta skulle vara ett bra steg i riktning mot ett modernt, attraktivt och hållbart samhälle.

Yrkande:

Att kommunfullmäktige uppdrar tiH kommunens förvaltningar och bolag att snarast ersätta alla

elavtal som inte redan garanterar förnybar el, med elavtal som gör det, i all verksamhet som

kommunen råder över.

Michael Solander Jonas Jonsson

Miljöpartiet de Gröna Österåker

2020-04-16


