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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 

AU §5:23 Dnr. KS 2014/0148 

Svar på motion nr 6/2014 från Margareta Olin (S) - Policy och 
riktlinjer för kommuninvånarnas trygghet 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse första att-satsen besvarad med hänvisning till det arbete som bedrivs i kommunen och 
som uttrycks i Kommunfullmäktiges-mål för mandatperioden 2015-2018. 

2. Anse andra att-satsen besvarad genom att information om trygghetstelefon kommer göras 
mer lättåtkomlig. 

3. Anse tredje att-satsen besvarad med hänvisning till att detta ansvar får anses ankomma på 
de brottsförebyggande myndigheterna samt att Österåkers kommuns ansvar begränsar sig till 
att erbjuda trygghetslarm för de personer som omfattas av det kommunala 
arbetsgivaransvaret. 

5JL 

Sammanfattning 
Margareta Olin (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-04-15, § 3:14, föreslagit 
att stötta kommuninvånarna som utsatts för hot och våld av närstående eller annan person 
genom att: 
1. En policy antas och riktlinjer utarbetas för kommuninvånarnas trygghet. 
2. Information om trygghetstelefon görs lättåtkomlig. 
3. Kommunalt trygghetslarm erbjuds utsatta kvinnor. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-04-27. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
1. Anse första att-satsen besvarad med hänvisning till det arbete som bedrivs i kommunen och 
som uttrycks i Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018. 
2. Anse andra att-satsen besvarad genom att information om trygghets telefon kommer göras 
mer lättåtkomlig. 
3. Anse tredje att-satsen besvarad med hänvisning till att detta ansvar får anses ankomma på 
de brottsförebyggande myndigheterna samt att Österåkers kommuns ansvar begränsar sig till 
att erbjuda trygghetslarm för de personer som omfattas av det kommunala 
arbetsgivaransvaret. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 

Forts. AU § 5:23 

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

Propositionsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2015-05-06, § 5:23 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

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

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

M Johan Boström X X 

S Anas Abdullah X X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -

wc-



Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-04-27 
Dnr KS 2014/0148-100 M 

Svar på motion nr 6/2014 från Margareta Olin (S) - Policy och riktlinjer 
för kommuninvånarnas trygghet. 

Sammanfattning 

Margareta Olin (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-04-15, § 3:14, föreslagit att 
stötta kommuninvånare som utsatts för hot och våld av närstående eller annan person genom att: 

1. en policy antas och riktlinjer utarbetas för kommuninvånarnas trygghet 
2. information om trygghetstelefonen görs lättåtkomlig 
3. kommunalt trygghetslarm erbjuds utsatta kvinnor 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att anse första att-satsen besvarad med hänvisning till det arbete som bedrivs i kommunen 
och som uttrycks i Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018. 

2. att anse andra att-satsen besvarad genom att information om trygghetstelefonen kommer 
göras mer lättåtkomlig. 

3. att anse tredje att-satsen besvarad med hänvisning till att detta ansvar får anses ankomma på 
de brottsförebyggande myndigheterna samt att Österåkers kommuns ansvar begränsar sig till 
att erbjuda trygghetslarm för de personer som omfattas av det kommunala arbetsgivar
ansvaret. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunstyrelsens kontor daterat 2015-03-09 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-03-09 
Dnr KS 2104/0148-100 

Svar på motion nr 6/2014 från Margareta Olin (S) - Policy och riktlinjer 
för kommuninvånarnas trygghet 

Sammanfattning 
Margareta Olin (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-04-15, § 3:14, föreslagit att 
stötta kommuninvånare som utsatts för hot och våld av närstående eller annan person, genom att 

1. en policy antas och riktlinjer utarbetas för kommuninvånarnas trygghet 
2. information om trygghetstelefonen görs lättåtkomlig 
3. kommunalt trygghetslarm erbjuds utsatta kvinnor 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motionen besvarad avseende förslaget om att utarbeta en policy och riktlinjer för 
kommuninvånarnas trygghet, med hänvisning till det arbete som bedrivs i kommunen och 
som uttrycks i Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018. 

2. Anse motionen besvarad genom att information om trygghetstelefonen kommer att göras 
mer lättåtkomligt. 

3. Anse motionen besvarad avseende förslaget om att införa kommunalt trygghetslarm, med 
hänvisning till att detta ansvar i första hand får anses ankomma på de brottsförebyggande 
myndigheterna samt att Österåkers kommuns ansvar begränsar sig till att erbjuda 
trygghetslarm för de personer som omfattas av det kommunala arbetsgivaransvaret. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har en fokuserad och tydligt uttalad riktning för arbetet med trygghets frågor. 
Kommuninvånarnas trygghet belyses på flera olika nivåer i den kommunala förvaltningen; 
övergripande, på förvaltnings och enhetsnivå samt i råd, nämnder och styrelser. Samverkan kring 
trygghets frågorna sker med många olika samhällsaktörer. Den medvetna satsning som kommunen 
gör för att arbeta med invånarnas trygghet märks inte minst i Kommunfullmäktiges senast antagna 
vision och mål för mandatperioden 2015-2018, då man lade till ett femte mål gällande trygg miljö. 

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

Sida I av 2 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor anser att det första förslaget i motionen är besvarat med hänvisning till 
den politiskt antagna visionen och det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som 
bedrivs i kommunen. 

Det andra förslaget anses vara besvarat med hänvisning till att telefonnumret och en kort 
information om syftet med trygghets telefonen kommer att uppmärkssammas på Österåkers 
kommuns hemsidas förstasida vid strategiskt valda tillfällen under året (te x inför sommarlov och då 
höstmörkret faller). 

När det gäller det tredje förslaget menar förvaltningen att detta ansvar i första hand får anses åvila på 
de brottsförebyggande myndigheterna samt att Österåkers kommuns ansvar, och möjlighet, 
begränsar sig till att erbjuda trygghetslarm för de personer som omfattas av det kommunala 
arbetsgivaransvaret. 

Bilagor 
1. "Motion om Policy och riktiinjer för kommuninnevånarnas trygghet", 2014-04-15 

0\ 
Jan- Olof Friman 
Kommundirektör 

rk 
\j£nny Nilsson 
Säkerhetsstrateg 

l 
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b/SOM. 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

20» -0V 15 

sm!m-m (t) 
Till kommunfullmäktige i Österåkers kommun 

Motion om 

Policy och riktlinjer for kommuninnevånarnas trygghet. 

Österåkers kommun har antagit två dokument gällande Policy och riktlinjer för anställda och 
politiker. Det är mycket bra och till gagn för många. 

Nu är det dags att även anta riktlinjer och policy som kan gagna kommuninnevånarna som 
utsätts för hot och våld av närstående eller annan person. 

Det kan inte vara samma regler som gäller men principen bör vara snarlik. 

Telefonkontakt 

Det finns ett telefonnummer som man kan ringa om man känner oro vid hemgång en sen 
kväll. Numret finns på kommunens hemsida under någon märklig flik och som är oerhörd 
svår att hitta. Det är bra att det finns men det måste göras känt bland kommunmedborgarna 
att det existerar. 

Trygghetslarm. 

Det är mycket svårt att få trygghetslarm via polisen för kvinnor som är utsatta för hot och våld 
av personer i nära relation. En åtgärd som skulle ge dessa utsatt kvinnor stöd är ett kommunalt 
larm som kan gå till en larmcentral eller till ett bevakningsföretag. Larmet kan beviljas av 
Socialtjänsten. 

Policy och riktlinjer för frågor rörande trygghet i samhället bör arbetas fram snarast. 

Socialdemokraterna föreslår därför 

att policy och riktlinjer för kommuninnevånarnas trygghet utarbetas 

att information om den telefonkontakt vid oro som finns görs lättillgänglig 

att kommunalt trygghetslarm erbjuds utsatta kvinnor 

15 april, 2014 

Socialdemokraten! a 


