
ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-12-12 

AU § 1:7 Dnr. KS 2012/274-181 

Utdrag: akten, KS 

Österåkers kommuns avsiktsförklaring gällande 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering 
av Mälaren 

Ärende 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att som yttrande till 
Regeringskansliet/Försvarsdepartementet överlämna Österåkers kommuns 
avsiktsförklaring, innebärande att inte godkänna det statliga underlaget till 
avsiktsförklaring, angående ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för 
ny reglering av Mälaren. 

Tidigare beredning 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2012-11-22. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att 
Godkänna Österåkers kommuns avsiktsförklaring innebärande att inte godkänna 
det statliga underlaget till avsiktsförklaring gällande ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren. 
Som yttrande till Regeringskansliet/Försvarsdepartementet överlämna godkänd 
avsiktsförklaring från Österåkers kommun, innebärande att inte godkänna det 
statliga underlaget till avsiktsförklaring gällande ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskott beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans 
(M) yrkande och finner att så är fallet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna Österåkers kommuns avsiktsförklaring innebärande att inte 
godkänna det statliga underlaget till avsiktsförklaring gällande ansvarsfördelning 
och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren. 

2. Som yttrande till Regeringskansliet/Försvarsdepartementet överlämna 
godkänd avsiktsförklaring från Österåkers kommun, innebärande att inte 
godkänna det statliga underlaget till avsiktsförklaring gällande ansvarsfördelning 
och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2012-11-22 Dnr KS 2012/270 - 431 
Kommunkansliet 
Kanslichef Peter Freme 

Till Kommunstyrelsen 

Österåkers kommuns avsiktsförklaring gällande 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny 
reglering av Mälaren 

Ärende 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att som yttrande till Regeringskansliet/ 
Försvarsdepartementet överlämna Österåkers kommuns avsiktsförklaring, 
innebärande att inte godkänna det statliga underlaget till avsiktsförklaring, 
angående ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av 
Mälaren. 
Övriga berörda nordostkommuner - Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
gör gemensam sak med Österåkers kommun och överlämnar sina respektive 
yttrande, vilka även de innebär att inte godkänna det statliga underlaget till 
avsiktsförklaring. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Godkänna Österåkers kommuns avsiktsförklaring innebärande att inte 
godkänna det statliga underlaget till avsiktsförklaring gällande 
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren 

2. Som yttrande till Regeringskansliet/Försvarsdepartementet överlämna godkänd 
avsiktsförklaring från Österåkers kommun, innebärande att inte godkänna det 
statliga underlaget till avsiktsförklaring gällande ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren 

Bakgrund 
Landshövdingen Ingemar Skogö erhöll hösten 2010 Regeringens uppdrag att 
biträda Försvarsdepartementet avseende samråd och klarläggande av frågor 
rörande ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av 
Mälaren. Utgångspunkter för landshövdingens uppdrag har varit att den som 
har ansvar för en verksamhet i normala fall även ska motsvarande ansvar under 
krissituation samt att den som har nytta av åtgärden ska delta i finansieringen i 
motsvarande grad. 



ÖSTERÅKERS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(3) 

Den mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärden för att minska risken för 
översvämningar är att öka avbördningskapaciteten genom Slussenprojektet i 
Stockholm. Kostnaden för den ökade avbördningen har beräknats tillsammans 
med Stockholm stad till 900 miljoner kronor. Kostnaden har bestämts efter det 
att en oberoende konsult granskat kostnadsberäkningarna. De största 
riskerna/nyttorna finns inom områdena tillgång till dricksvatten, befintlig - och 
planerad bebyggelse samt infrastruktur. För dessa områden har jag bedömt den 
skadekostnad/alternativkostnad som ligger till grund för dels fördelningen 
mellan de tre områdena dels för respektive organisations fördel. 

Bedömningen av nyttan grundar sig på skillnaden i översvämningsrisk i 
nuvarande situation jämfört med den risk som återstår när den vattendom som 
Stockholms stad ansöker om har genomförts. Nivån för en maximal 
översvämning minskar med cirka 1,5 meter. Det är nyttan som uppstår på 
grund av denna minskade risk som har bedömts och värderats. 

Mälarens vatten behöver regleras genom ombyggnad av Slussen i Stockholm 
till en beräknad kostnad av 900 miljoner kronor. Utredaren, landshövding 
Ingemar Skogö, har den 23 april 2012 överlämnat skrivelse till berörda 
kommuner runt Mälaren rörande ansvarsfördelning och finansiering av 
regleringen. Utredningen har tagits fram på uppdrag av 
Regeringskansliet/Försvarsdepartementet. 

Förslaget innebär att kommunerna kring Mälaren ska vara delaktiga i 
finansieringen av regleringen. För de fem berörda kommunerna inom 
Stockholm Nordost (STONO) innebär följande: 

Danderyd: 8.700.000:-
Täby: 13.300.000:-
Vallentuna: 4.800.000:-
Vaxholm: 2.700.000:-
Österåker: 6.700.000: 
Totalt: 36.200.000:-

Ett antal kommuner har ifrågasatt principen att kommunerna ska finansiera 
regleringen med hänvisning till att finansieringen av denna typ av objekt är en 
nationell angelägenhet och därmed bör hanteras av staten. 

Utredarens bedömning, att det finns stöd i kommunallagen, att kommunerna 
runt Mälaren får ge bidrag till en vattenreglering av Mälaren, behöver utredas 
eftersom det kan råda tveksamhet om åtgärderna ingår i de kommunala 
åtagandena(utredaren anger Kommunallagen 1991:900 2kap 1 §). Detta särskilt 
som denna åtgärd inte faller direkt inom någon av nordostkommunernas direkta 
myndighetsutövning vad avser säkerhet och sårbarhet. Det råder alltså oklarhet 
kringutredarens bedömning att finansieringen av en ny reglering av Mälaren är 
ett kommunalt ansvar. Rättsläget bör därför utredas ytterligare inför de 
kommande diskussionerna. 

Även utredarens bedömning av den kommunala nyttan, vilken till del ligger till 
grund för fördelningsmodellen i utredningen, behöver studeras och stämmas av 
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mot den egna kommunala planeringen för att kvalitetssäkra relevansen i 
bedömningarna. 

Stockholm Nordost finner slutligen att även själva hanteringen av ärendet är 
aningen märkligt. Inget regionalt samråd har ägt rum innan en avsiktsförklaring 
om med finansiering skickas ut till berörda kommuner. En fråga av den här 
magnituden, inte minst dess prejudicerande effekt, bör föregås av 
regionala/nationella överläggningar och då utgå från genomarbetade och 
framtagna riktlinjer på nationell nivå avseende hanteringen av klimatrelaterade 
anpassningar av samhället. 

Mot bakgrund av ovanstående och i avvaktan på kommande riktlinjer och 
dialoger, gör Österåkers kommun bedömningen, i likhet med övriga berörda 
nordostkommuner, att kommunen i nuläget inte bör teckna någon 
avsiktsförklaring om medfinansiering. 

Staffan Enquist 
Tf Kommundirektör Kanslichef 

Bilagor: 
1. Landshövding Ingemar Skogös skrivelse - "Ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren", 

2. Statligt underlag för "Avsiktsförklaring avseende ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder för en ny regelring av Mälaren. 

G:\Centralt\Kansliet\Peter2012\TJUT - Ansvarsfördelning och finansiering - reglering Mäiaren.doc/ 





1?, L n ~ f 
REGERINGSKANSLIET 
FÖRSVARSDEPARTEMENTET 
UPPDRAGET OM MÄLARENS REGLERING 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -05- 02 Datum 

2012-04-23 
DT/g m\±j2?rO~%>l fi\ 

Kommuner enligt sändlista 
Trafikverket 

Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny 
reglering av Mälaren 

Hösten 2010 erhöll undertecknad uppdraget att biträda Försvarsdepartementet 
avseende samråd och klarläggande av frågor rörande ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. Utgångspunkter för mitt 
uppdrag har varit att den som har ansvar for en verksamhet i normala fall även ska 
ha motsvarande ansvar under krissituation samt att den som har nytta av åtgärden 
ska delta i finansieringen i motsvarande grad. 

Den mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärden för att minska risken för över
svämningar är att öka avbördningskapaciteten genom Slussenprojektet i Stock
holm. Kostnaden för den ökade avbördningen har beräknats tillsammans med 
Stockholms stad till 900 miljoner. Kostnaden har bestämts efter det att en 
oberoende konsult granskat kostnadsberäkningarna. De största riskerna/nyttorna 
finns inom områdena tillgång till dricksvatten, befintlig- och planerad bebyggelse 
samt infrastruktur. För dessa områden har jag bedömt den skadekostnad/ 
alternativkostnad som ligger till grund för dels fördelningen mellan de tre 
områdena dels för respektive organisations andel. 

Min bedömning av nyttan grundar sig på skillnaden i översvämningsrisk i 
nuvarande situation jämfört med den risk som återstår när den vattendom som 
Stockholms stad ansöker om har genomförts. Nivån för en maximal översvämning 
minskar med cirka 1,5 meter. Det är nyttan som uppstår på grund av denna 
minskade risk som har bedömts och värderats. 

När det gäller kommunal, landstingskommunal samt annan teknisk försörjning har 
såväl MSB som Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterat att åtgärder måste vid
tas redan innan en ökad avbördningskapacitet finns på plats, vilket har 
kommunicerats med berörda verksamhetsutövare. Länsstyrelsen kommer att följa 
upp detta kontinuerligt. Jag har därför inte tagit med dessa delar i utvärderingen 
av nyttor och fördelningen av finansieringen. 

I bifogade underlag (bilaga 1) redovisas bakgrund, analys och förslag till för
delning av finansieringen av vattendelen i Slussenprojektet. Som bilaga 4 och 5 
bifogas underlag för beräkningen av nyttan för befintlig och planerad bebyggelse i 
form av kommunvisa kartor och kommunvis PM till strandkommunema. 

Genomförandet förslås ske enligt nedan redovisat. 



Datum 
2012-04-23 

Berörda kommuner och Trafikverket meddelar mig när beslut kommer att fattas 
avseende översänd avsiktsförklaring (bilaga 2). Ett sådant besked behöver jag få 
senast den 30 maj 2012. 

Bindande avtal mellan Stockholm stad och berörda medfinansiärer bör vara 
tecknade före en planerad byggstart år 2013 enligt det avtalsförslag som medsänds 
för information (bilaga 3). När nyttan uppstår, dvs när Slussenprojektet är genom
fört (beräknat till år 2020) betalas det bidrag till genomförandet som förslås i 
avsiktsförklaringen/kommande avtal. 

Jag bifogar även en avsiktsförklaring i tre exemplar, som när den skrivits på 
skickas i ett exemplar till Försvarsdepartementet, 103 33 Stockholm, ett exemplar 
till Stockholms stads exploateringskontor, Box 8189, 104 20 Stockholm. Det 
tredje exemplaret behåller kommunen/Trafikverket. 

Jag vill också informera om att förslag till ändring i lagen om kommunal redo
visning undersöks som gör det möjligt att skriva av ett kommunalt bidrag till 
vattenanläggning under 25 år. 

Länsstyrelserna kring Mälardalen har inlett ett samarbete för att förbättra sin råd
givning till kommunerna och för att ta fram tydligare kriterier för sin granskning 
av kommunernas planer avseende översvämningsriskerna kring Mälaren. 

För ytterligare information kontakta: 
Ingemar Skogö, ingemar.skogo@lansstvrelsen.se 
Rolf Karlsson, rolf.karlsson@lansstvrelsen.se (till och med 2012-05-31) 
Hans Rode, hans.rode@trafikverket.se 

Med vänlig hälsning 

Bilagor: 1 

1. PM Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren 
(sidan 4) 
2. Exempel på avsiktsförklaring (sidan 22) 
3. Förslag till avtal (sidan 25) 
4. Kommunvisa översvämningskartor (endast strandkommunerna) 
5. Kommunvis PM om underlaget för nyttoberäkningen för bebyggelse (endast 
strandkommunerna) (Denna kommer att sändas ut separat inom kort.) 

Avsiktsförklaring i tre exemplar 

/ /  
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Avsiktsförklaring avseende ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren 

Parter 
1 Österåkers kommun 
2 Stockholms kommun i egenskap av huvudman för Slussen i Stockholm 
Mellan parterna och Försvarsdepartementets samordnare har följande avsikts
förklaring tecknats. 

Bakgrund 
Översvämningsriskerna runt Mälaren är idag oacceptabelt stora. Hotet ligger i de 
potentiellt stora vattenflöden som finns till Mälaren vid exempelvis kraftiga 
regnfall, snösmältning och liknande. Översvämningarna skulle drabba infra
struktur, bebyggelse samt vattenförsörjning. 

Det stora tillflödet, i kombination med att möjligheten att tappa ut vatten ur 
Mälaren till havet genom befintliga luckor och kanaler är för liten, innebär stora 
risker. 

För att minska riskerna och säkra tillgången på dricksvatten för berörda två 
miljoner invånare är det nödvändigt med en utbyggnad av Mälarens avbördnings-
kapacitet. Problemet identifierades i den statliga klimat- och sårbarhetsutredning 
och den samhällsekonomiskt mest intressanta åtgärden bedöms vara att bygga ut 
kapaciteten i Slussen, Stockholm. 

Uppdraget 
År 2010 fick landshövdingen i Västmanlands län Ingemar Skogö regerings
kansliets uppdrag att biträda Försvarsdepartementet för att underlätta en effektiv 
och process för samråd och klarläggande av frågor rörande ansvarsfördelning och 
finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälaren. 

Utgångspunkter för uppdraget är att: 

• Den som ansvarar för en verksamhet normalt har motsvarande ansvar under 
krissituationer 

• Den som har störst nytta av en åtgärd ska ta den största delen av kostnaden 
• Den kommunala lokaliseringsprincipen skall beaktas 
• Inga statliga medel är avsatta för översvämningsförebyggande åtgärder i 

Mälaren 
Uppdraget är att reducera risken för översvämningar vid höga vattennivåer och 
minska risken för saltvatteninträngning vid låga vattennivåer i Mälaren. 

Ingemar Skogö har lämnat förslag på åtgärder och finansiering härav enligt nedan. 
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Förslag till åtgärder 
Slussenprojektet med ombyggnad av Slussen och bl a anläggande av nya avtapp-
ningskanaler ger möjlighet att tappa ut mer vatten från Mälaren till Saltsjön och är 
en förutsättning för den nya regleringen av Mälaren. Det föreslås en ombyggnad 
av Slussen i Stockholm med nya anläggningar i vattenområdet såsom ny sluss, 
avtappningskanaler för Mälaren (och ledningar). Enligt förslaget skall två nya 
avtappningskanaler i Slussen/Söderström med tillhörande erosionsskydd anläggas. 
De nya anläggningarna får en avtappningskapacitet på cirka 1 500 kubikmeter per 
sekund att jämföra med dagens cirka 300. 

Kostnader 
Försvarsdepartementets samordnare, Ingemar SkogÖ, har tillsammans med 
Stockholms stad beräknat att kostnaden för den del av Slussenprojektet som 
hänför sig till åtgärder för ökad avbördningskapacitet (vattendelen) är 900 
miljoner kronor i 2011 års penningvärde. 

Kostnaden har bestämts efter att en av Ingemar Skogö anlitad oberoende konsult 
granskat de kostnadsberäkningar som Stockholms kommun redovisat. 

Fördelningsprinciper 
Med utgångspunkten att den som har nytta av åtgärden deltar i finansieringen har 
de nyttor som uppstår vid ett genomförande beräknas inom områdena infra
struktur, dricksvattenvättenproduktion samt befintlig och ny bebyggelse. 

Under förutsättning att ombyggnaden av Slussen kommer till stånd förklarar sig 
parterna härmed vara beredda att bidra till genomförandet och finansieringen av 
vattendelen enligt nedan nämnda fördelningsprinciper och fastställd med-
finansiering enligt bilaga 1. 

Beräkningarna är baserade på bedömd nytta av ökad avbördningskapacitet inom 
följande områden baserat på det höjddata som Lantmäteriet/MSB redovisat i 
uppdrag till regeringen avseende: 

• Befintlig bebyggelse 
• Ny bebyggelse 
• Vattenproduktion 
• Infrastruktur 
Den nytta som framkommit i beräkningarna har jämförts med de kostnader som 
skulle kunna bli följden av översvämning i Mälaren. 

Försvarsdepartementets samordnare konstaterar att nyttan av en ökad avbördning 
vida överstiger kostnaderna för en investering i Slussenprojektet. 
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Medfinansiering 
I Bilaga 1 återfinns såväl medfinansiering inom varje kategori som den totala 
medfinansieringen för respektive part i 2011 års penningvärde. 

Avtal 
Medfinansierande part ska erlägga betalning till Stockholms kommun när ökad 
avbördningskapacitet är i bruk. Avtal kommer att träffas mellan respektive part 
och Stockholms kommun om de närmare villkoren härför. 

Beloppen är angivna i 2011 års penningvärde. Uppräkning skall ske enligt index 
KP1. 

Ändringar och/eller tillägg 
Eventuella ändringar i eller tillägg till denna avsiktsförklaring ska vara skriftliga 
och undertecknade av samtliga parter. 

Villkor 
Denna avsiktsförklaring gäller under förutsättning att den godkänns av parterna 
och Försvarsdepartementets samordnare. 

2012- 2012-04-23 

Österåkers kommun Stockholms kommun 

2C 2-04-23 

pörva rsdepartementets Såmordnare ' il 
Bilaga 1: Fördelning av kostnaderna för en ny reglering av Mälaren mellan 
medfinansiärerna 
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Bilaga 1 till avsiktsförklaringen 
Fördelningen av kostnaderna för en ny reglering av Mälaren mellan 
medfinansiärerna. Siffrorna anges i miljoner kronor 

Kommun/annan Befintlig be Planerad Vattenför Statlig Summa 
betalare byggelse bebyggelse sörjning infra kostnad 

struktur för 
Mälarens 
reglering 

Botkyrka 1,5 0.9 17,3 - 19,7 
Danderyd . . 8,7 - 8,7 
Ekerö 2,9 7,2 4,0 - 14,0 
Enköpinq 6,2 10,0 - - 16,0 
Eskilstuna 1,2 4,3 - - 5,5 
Hallstahammar 0,1 0,2 - - 0,3 
Haninqe - - 16,2 - 16,2 
Huddinqe 0,5 0,0 33,4 - 33,9 
Håbo 0,2 0,2 - - 0,4 
Järfälla 0,1 0,4 16,3 - 16,7 
Knivsta 0,1 0,5 3,1 - 3,7 
Kunqsör 0,7 1,1 - - 1,9 
Köpinq 7,4 0,2 - - 7,6 
Lidinqö - - 9,9 - 9,9 
Nacka - . 21,5 - 21,5 
Nykvarn 0,0 0,2 3,0 - 3,2 
Nynäshamn - - 4,8 - 4,8 
Salem 0,0 0,0 4,6 - 4,6 
Siqtuna 0,4 0,6 11,0 - 12,0 
Sollentuna . - 13,4 - 13,4 
Solna 1,2 0,0 21,0 - 22,2 
Stockholm 4,5 33,0 292,2 - 340,0 
Stränqnäs 7,0 31,0 7,3 - 45,3 
Sundbyberq 0,9 0 10,6 - 11,5 
Södertälje 0,7 2,0 28,0 - 30,7 
Tyresö - - 9,1 - 9,1 
Täby - - 13,3 - 13,3 
Upplands-Bro 1,0 3,5 4,9 - 9,4 
Upplands Väsby 0,3 0,2 9,5 - 9,9 
Uppsala 0,2 0,4 - - 0,7 
Vallentuna - - 4,8 - 4,8 
Vaxholm - . 2,7 - 2,7 
Värmdö _ . 2,7 - 2,7 
Västerås 8,0 39,0 50,0 - 97,0 
österåker - - 6,7 - 6,7 
Trafikverket . - - 90,0 90,0 
Totalt 45 135 630 90 900 
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Österåkers Nytt (pilotprojekt) 

Ärende 
Med utvecklingen av kommunens nya webbplats ökar möjligheterna att 
kommunicera med film. Konceptet Österåkers Nytt innebär ett nytt grepp att 
kommunicera aktuella frågor, beslut och evenemang med invånare på såväl 
kommunens webbplats som Youtube. Programmet kan också bidra till att 
profilera Österåkers som en tillväxtskommun. Programmet produceras under 
2013 i samband med Kommunfullmäktiges sammanträden. 

Tidigare beredning 
Michaela Fletcher Sjömans (M) beslutsförslag daterat 2012-12-03. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att 
programmet Österåker Nytt ska produceras in i samband med 
Kommunfullmäktiges sammanträde 8-10 gånger under 2013 samt att 
finansiering sker via medel för varumärke inom Kommunstyrelsens tilldelade 
ram för 2013. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Arbetsutskottet beslutar 

1. Programmet Österåker Nytt ska produceras in i samband med 
Kommunfullmäktiges sammanträde 8-10 gånger under 2013. 

2. Finansiering sker via medel för varumärke inom Kommunstyrelsens tilldelade 
ram för 2013. 

Särskilt yttrande 
Yttrande från socialdemokraterna 
Det är i sig bra att informationen ut till medborgarna i Österåker utvecklas och 
att olika media för att göra det prövas. Vi vill dock med skärpa understryka 
vikten av att all information som utgår från Österåkers kommun måste spegla 
det faktum att Österåkers kommun är en demokratisk politiskt styrd 
organisation, det vill säga att både majoritetens och oppositionens arbete och 
synpunkter måste finnas med. Information till medborgarna måste ske på ett 
Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 1:28 

allsidigt sätt. Vi hoppas att alliansen inser vikten av att hålla denna ur 
demokratisk synpunkt viktiga balans, och inser skillnaden mellan det och politisk 
ensidig propaganda. 
Hanteras det här på rätt sätt, tycker vi att det här kan bli mycket bra. Vi kommer 
att noga följa utvecklingen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Till Kommunstyrelsen 

Program avseende Österåker Nytt (Pilot projekt) 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Programmet Österåker Nytt ska produceras in i samband med 
Kommunfullmäktige sammanträde 8-10 gånger under 2013. 

2. Finansiering sker via medel för varumärke inom Kommunstyrelsens 
tilldelade ram för 2013 

Bakgrund 
Med utvecklingen av kommunens nya webbplats ökar möjligheterna att 
kommunicera med film. Konceptet Österåkers Nytt innebär ett nytt grepp att 
kommunicera aktuella frågor, beslut och evenemang med invånare på såväl 
kommunens webbplats som Youtube. Programmet kan också bidra till att 
profilera Österåker som en tillväxtskommun. Programmet produceras under 
2013 i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde. 
Programmet tar ca 5-10 minuter för varje tillfälle. 

Detta koncept provas under år 2013 och utvärdering kommer att ske i slutet av 
året. Om det är intressant ur kommuninvånarnas perspektiv kan programmet 
permanentas. 

Ett redaktionsråd kommer att utses. Redaktionsrådet ska bestå av både politiker 
och tjänstemän inom Kommunstyrelses kontor. 

Michaela F ^ ^ e r ^ ^ ^ ^ "  -
Kommunstyrelsens ordförande 

/ 
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Svar på motion från Anas Abdullah (S) och Rosita Olsson 
Palmberg (M) - Trafiksäkerhet och skolan 

Ärende 
Anas Abdullah (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) föreslår i en motion att en 
årlig trafiksäkerhetsdag genomförs och att de skolor som är verksamma i 
Österåker bjuds in. 

Tidigare beredning 
- Michaela Fletcher Sjömans (M) beslutsförslag daterat 2012-12-03. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2012-11-28. 
- Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2012-10-23, § 374. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-09-13. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-06-19, § 94. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänstutlåtande daterat 2012-05-30. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att 
motionen anses besvarad. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskott beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans 
(M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrand (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Justerandes sign \ P)C 7 ^  Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher Sjöman 

2012-12-03 Dnr KS 2012/224-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Anas Abdullah (S) och Rosita 
Olsson Plamberg (S) - Trafiksäkerhet och skolan 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att motionen anses besvarad 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande daterat 2012-11-28 

Motivering 

Byggnadsnämnden har för 2013 ett mål att bedriva informationsinsatser vad 
gäller trafiksäkerhet på fem skolor mot två 2012. Året därpå kommer man 
erbjuda detta till alla skolor. Sett mot den bakgrunden är det inte motiverat att 
därutöver ha en separat "trafiksäkerhetsdag" 

Michaela Fletcher Sjöma^ 
Kommunstyrelsen ordförande 

Joachim Holmqwist Joachim Holmqwist 
Politisk sekreterare 
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Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2012-11-28 

Dnr KS 2012/0224-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Anas Abdullah (S) och Rosita 
Olsson Palmberg (S) - Trafiksäkerhet och skolan 
Anas Abdullah (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) föreslår i en motion att en årlig 
trafiksäkerhetsdag genomförs och att de skolor som är verksamma i Österåker bjuds 
in. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

Redogörelse för ärendet 
Anas Abdullah (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) förslår i en motion väckt i 
Kommunfullmäktige den 16 april 2012, KF § 62, att Kommunfullmäktige uppdrar 
till Kommunstyrelsen att genomföra en årlig trafiksäkerhetsdag i samarbete med t.ex. 
polis, NTF m.fl. och att alla skolor i kommunen erbjuds att delta i densamma. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande bl.a. att "Enligt 
Byggnadsnämnden verksamhetsplan för 2012 är ett mål att öka 
trafiksäkerhetsmedvetandet hos skolbarn och föräldrar genom informationsinsatser 
vid två skolor varje år. I förslag till verksamhetsmål för 2013 föreslås insatsen utökas 
till att omfatta fem skolor för att nästkommande år omfatta ett erbjudande till alla 
skolor. Dessa aktiviteter samordnas med huvudmännen för skolorna, föräldrar och 
relevanta organisationer, där polis och NTF m.fl. kan vara aktuella för deltagande." 

Byggnadsnämnden beslutade på sammanträdet 2012-10-23, § 374, att anse motionen 
besvarad. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att "I läroplanen, 
LGR 11, står som kunskapskrav i samtliga fyra SO ämnen för år tre: "Eleven 
identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man 
kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken Ansvaret för att 
organisera den operativa verksamheten i skolan vilar på huvudmannen. För de 
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Österåker 
kommunala skolorna är det Produktionsstyrelsen och respektive rektor och för 
friskolorna respektive styrelse och rektor." 
Man fortsätter i tjänsteutlåtandet "Vi ser ingen anledning att organisera 
kompletterande aktiviteter utan har förtroende för att respektive huvudman sköter 
detta. Förvaltningen föreslår därför att kommunen inte centralt organiserar en 
särskild "trafiksäkerhetsdag"." 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet 2012-06-19, § 94, att 
avslå motionen med hänvisning till att det är upp till varje huvudman, för de 
kommunala skolorna är det Produktionsstyrelsen och respektive rektor och för 
friskolorna respektive styrelse och rektor att organisera trafiksäkerhetsaktiviteter. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsen kontor, kommunkansliet, anser i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande att motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beredning 
- Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2012-10-23, § 374. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-13. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-06-19, § 94. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtandet 2012-05-30. 
- Motion från Anas Abdullah (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) inkommen 
2012-04-12. 

Tf Kommundirektör 
Peter rremi 
Kanslichef 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN | 

2012 -11- 2 1 
§374 

2012 -11- 2 1 

Svar på motion från Anas Abdullah (S) och Rosita C 
D.nn . . 

Löa/ i^ - loo  
Palmberg (S) - Trafiksäkerhet och skolan. 

BESLUT 

Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Att anse motionen besvarad. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen samt Valeria Gallardo, miljöpartiet, reserverar 
sig mot beslutet och lämnar följande gemensamma skriftliga reservation. 

Vi anser att vi borde ha en högre ambitionsnivå än den utökning av 
trafikinformation i skolor som föreligger som förslag. Motionen vill säkerställa 
att alla skolor får tillgång till en trafiksäkerhetsdag. Den utökning som föreslås 
kan ses som ett delmål i en plan för att nå det slutliga målet, ett höjt 
trafiksäkerhetsmedvetande hos alla elever i Österåkers skolor. 

Vi anser att motionen borde bifallits och reserverar oss mot beslutet till förmån 
för motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vid dagens sammanträde yrkar Hampe Klein att byggnadsnämnden ska besluta 
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. 

Rosita Olsson Palmberg yrkar att byggnadsnämnden ska besluta föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller 
Hampe Kleins yrkande, varvid omröstning begärs. 

Byggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för beslut enligt Kleins yrkande. 

usterandes sign Utdragsbestyrkande 
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Nej-röst för beslut enligt Olsson - Palmbergs yrkande. 

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och tre nej-röster enligt nedan: 

Gunnar Widforss 
Börje LÖfVén 
Stig Himberg 
Lars Magnusson 
Hampe Klein 

Nämnden har således beslutat att bifalla Hampe Kleins yrkande 

Bakgrund 

I fullmäktige har 2012-04-16, KF § 62 väckts motion om trafiksäkerhet och 
skolan. I motionen yrkar Anas Abdullah och Rosita Olsson Palmberg på att 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en 
trafiksäkerhetsdag årligen i samarbete med t.ex. polis, NTF, m.fl. och erbjuda 
alla skolor i kommunen att delta i densamma 

Tjänsteutlåtande föreligger från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
daterat 2012-09-07. 

Beslutsförslag föreligger från byggnadsnämndens ordförande 
daterat 2012-10-15. 

Motivering 
Kommunen bedriver redan informationsprojekt riktade mot kommunens skolor. 
Detta syftar till att öka trafiksäkerhetsmedvetandet hos barn och ungdomar. 

Ja-röst Nei-röst 

Sven Hugosson 
Viking Skeeborg 
Mats Höjbrant 

Rosita Olsson Palmberg 
Elisabeth Karlstedt 
Valeria Gallardo 

sterandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Harry Bertilsson 2012-09-13 

Dnr BN 2012/53-512 C 0 

Till Byggnadsnämnden 

Svar på motion från Anas Abdullah (S) och Rosita Olsson 
Palmberg (S) - Trafiksäkerhet och skolan 

Beslutsförslag 

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen redan driver 
informationsprojekt riktade mot skolorna i kommunen som syftar till att öka 
trafiksäkerhetsmedvetandet hos barn och ungdomar. 

Bakgrund 
Anas Abdullah (S) och Rosita Palmberg (S) föreslår i motion väckt i 
Kommunfullmäktige den 16 april 2012 KF § 62, att Kommunfullmäktige 
uppdrar åt Kommunstyrelsen att genomföra en trafiksäkerhetsdag årligen i 
samarbete med t ex. polis, NTF m.fl. och att erbjuda alla skolor i kommunen all 
delta i densamma. 

Förvaltningens slutsatser 
Enligt Byggnadsnämnden verksamhetsplan för 2012 är ett måi att öka 
trafiksäkerhetsmedvetandet hos skolbarn och föräldrar genom 
informationsinsatser vid två skolor varje år I förslag till verksamhetsmål för 
2013 föreslås insatsen utökas till att omfatta fem skolor för att nästkommande 
år omfatta ett erbjudande till alla skolor. Dessa aktiviteter samordnas med 
huvudmännen för skolorna, föräldrar och relevanta organisationer, där polis 
och NTF m.fl. kan vara aktuella för deltagande. Vidare är kommunen redan 
involverad i ytterligare samarbetsprojekt med skolor som syftar till att skapa 
säkra skolvägar samt öka gång- och cykeltrafiken till och från skolorna. 
Kommunen har även under 2012 rekryterat en trafikplanerare med fokus på 
trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. 

Kommunen har ett övergripande ansvar för trafiksäkerhetsfrågor oavsett vem 
som är huvudman medan skolan ansvarar för en säker skolmiljö. 

nna Anderman Harry Bertilsson 
Trafikplanerare Väg- och trafikchef 
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KUN §94 Dnr KUN 2012/0040-512 

Utdrag: Akt̂  US/vcf*y P 3  

Svar på motion från Anas Abdullah (S) samt Rosita Olsson 
Palmberg (S) - "Trafiksäkerhet och skola" 

Anas Abdullah (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) föreslår i motion väckt i 
Kommunfullmäktige 2012-04-16 § 62, att Kommunfullmäktige uppdrar åt 
Kommunstyrelsen att genomföra en trafiksäkerhetsdag årligen i samarbete med 
t ex. polis, NTF m.fl. och att erbjuda alla skolor i kommunen att delta i 
densamma. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 
daterat 2012-05-30. 

Yrkanden 
Klas-Göran Wändesjö (S) bifaller motionen. Elisabeth Gunnars (FP) bifaller 
förvaltningens beslutsförslag att motionen avslås med hänvisning till att det är 
upp till varje huvudman att organisera trafiksäkerhetsaktiviteter. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Klas-Göran Wändesjös (S) yrkande om bifall 
till motionen mot Elisabeth Gunnars (FP) yrkande om bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Votering 
Klas-Göran Wändesjö (S) begär votering som verkställs. Den som bifaller 
förvaltningens beslutsförslag röstar ja och den som är för motionen röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 9 stycken ja-röster, 2 
stycken nej-röster. 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås med hänvisning till att det är upp till varje huvudman att 
organisera trafiksäkerhetsaktiviteter. 

Särskilt yttrande från Klas-Göran Wändesjö (S) 
Vi Socialdemokrater har yrkat bifall till motionen. Vi anser att detta är ett viktigt 
steg i rätt riktning för att erbjuda alla kommunens skolbarn en likvärdig och 
kompetent utbildning i trafiksäkerhet. En sådan gemensam dag som tar upp 
trafiken och i samarbete med polis, Trafikverket, NTF och andra aktörer. Vi tror 
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att en sådan gemensam dag kan ge större genomslag för säkerheten och for våra 
barn och skapa ett tryggare beteende i trafiken än om man i skolorna sitter och 
har olika informationer och utbildningar i skiftande kvalitet. 
Klas-Göran Wändesjö (S) 



VOTERINGSLISTA FÖR 
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÖSTERÅKER KOMMUN 
(Mandatperiod 2010-2014) 

Sammanträdesdatum: r)jQ - O fo " W 

Parti LEDAMÖTER 
Namn 

Närv Frånv §<3 
Ja  

4 
Nej Avst 

§ 
Ja  Nej Avst 

§ 
Ja  Nej Avst 

M Peter Rönnlund — 
S Klas-Göran Wändesjö * 
M Anneli Undén X 
M Mary X Jensen 1 X 
M LeifWicklund l X 
FP Tommy Hellström X 
C Laila Selkälä — — 
KD Arne Ekstrand X 
S Hilda Gonzalez — 
s Kristina Embäck - —  — 
MP Sara Kjernholm V X 
RP Peter Nummert t y 
FP Elisabeth Gunnars, 

ordf. l X 
ERSÄTTARE 

M Kristina Lemon i T.) b X 
M Mats Ifvarsson \ 
M Angelica Tallin 

Olausson l 
FP Mathias Lindow — 

ÖP Ulrika Walberg i J t  * 
S Tommy Rindewall — — 
MP Hector Gallardo — 

cl t 
L6fU^, 

Ordning för inkallande av ersättare: 

M: M, FP, C, KD, ÖP 
FP FP, M, C, KD, ÖP 
KD: KD, C, ÖP, M, FP 
C: C, KD, ÖP, FP, M 
ÖP: ÖP, C, KD, M, FP 
S: S, MP, V 
RP: RP, KD 
MP: MP, V, S, RP 
V: V, MP, S 

Justerare: 

KUS - V J A |  o (̂ s) 

\\skalman\anv\birgittaj\birgittas\nämndadministration\kun votering.doc 
2012-01-16 
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Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Björn Moe 

Tjänsteutlåtande 
5/30/2012 

Dm-KUN 2012/0040-512 09 

Till Kultur- och utbildnfog^HfåfKEgs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -06- 2 9 
D.nr: > 
•46 ZOIll&LH -iOO 

Svar på motion - Trafiksäkerhet och skolan (Anas 
Abdullah (S) samt Rosita Olsson Palmberg (S)) 
Anas Abduallh (S) och Rosita Olsson Palmberg (S) föreslår i motion väckt i 
Kommunfullmäktige den 16 april 2012 KF § 62, att Kommunfullmäktige uppdrar åt 
Kommunstyrelsen att genomföra en trafiksäkerhetsdag årligen i samarbete med t ex. 
polis, NTF m.fl. och att erbjuda alla skolor i kommunen att delta i densamma. 

Förslag till beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

- Motionen avslås med hänvisning till att det är upp till vaije huvudman att 
organisera trafiksäkerhetsaktiviteter. 

Redogörelse för ärendet 
Motionärerna föreslår att en årlig trafiksäkerhetsdag genomförs. De skolor som är 
verksamma i Österåker ska bjudas in att delta. 

Förvaltningens slutsatser 
I läroplanen, LGR 11, står som kunskapskrav i samtliga fyra SO ämnen för år tre: 
"Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på 
hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken." Ansvaret för att 
organisera den operativa verksamheten i skolan vilar på huvudmannen. För de 
kommunala skolorna är det Produktionsstyrelsen och respektive rektor och för 
friskölöTnäTespektive styrelse och rektor. 

Exempel på hur skolorna idag uppfyller kraven i läroplanen växlar beroende på 
aktuell elevgrupps erfarenhet och kunskapsnivå. Det kan röra sig om att man i 
samverkan med polisen ordnar temadagar med trafikkunskap och cykelövnutgar. I 
samband med att man förflyttar sig i närsamhätlet till bibliotek, idrottslokaler eller ut 
i naturen, tar man tillfället i akt för att tala om trafiksäkerhet med eleverna, 
Förvaltningen anser att det är upp till respektive huvudman att organisera 
undervisningen för att uppnå läroplanens mål. Vi ser ingen anledning att organisera 
kompletterande aktiviteter utan har förtroende för att respektive huvudman sköter 



2(2) 

detta. Förvaltningen föreslår därför att kommunen inte centralt organiserar en 
särskild "trafiksäkerhetsdag" 

Elisabeth Johansson 
Förvaltningschef 

6> 
Björn Moe 
Utvecklingsledare 
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Motion om trafiksäkerhet och skolan. 

Våren är här och cyklarna kommer fram. Barnen tar sina cyklar till skolan och till 
fritidsaktiviteter. Det underlättar for föräldrarna att barnen kan cykla istället för att alltid bli 
skjutsade. 

Det är en folkhälsofråga, en miljöfråga och en samhällsfråga, 

Därför är det viktigt att barn kan trafikregler. Många minns säkert poliserna som kom till 
skolorna och lärde ut trafiksäkerhet. Detta är önskvärt även i dag. 

Vi Socialdemokrater yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen 

Genomföra en trafiksäkerhetsdag årligen i samarbete med t.ex, polis, NTF, m.fl. 

Och erbjuda alla skolor i kommunen att delta i densamma. 

För Socialdemokraterna 

l ,  c ) 

Anas Abdullah Rosita Olsson Palmborg 
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AU § 1:10 Dnr. KS 2012/272-100 

Utdrag: akten, KS 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Klas-Göran Wändesjö (S) - Skolutvecklingsprogram för 
framtidens skola i Österåkers kommun 

Ärende 
Kommunfullmäktige har 2012-05-09 mottagit ovanstående motion från 
Socialdemokraterna. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Kultur-
och utbildningsnämnden. 

Tidigare beredning 
Kultur- och utbildningsförvaltningen bereder ärendet. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskott beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans 
(M) yrkande och finner att så är fallet. 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Justerandes sign /9C/^~ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
UD 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethrseus 

Tjänsteutlåtande 
2012-12-19 

Dnr KS 2012/272-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Klas-Göran Wändesjö (S) - Skolutvecklingsprogram 
för framtidens skola i Österåkers kommun 
Kommunfullmäktige har 2012-05-09 mottagit ovanstående motion från Ann-
Christine Furustrand (S) och Klas-Göran Wändesjö (S) i Österåkers kommun. 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Kultur- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att ett skolutvecklingsprogram med den 
inriktning som föreslås i motionen ligger enligt Kultur- och 
utbildningsförvaltningens bedömning inom ramen för skolans systematiska 
kvalitetsarbete. 

Redogörelse för ärendet 
Varje huvudman inom utbildning ansvarar enligt skollagen inom de resurser som 
ligger i skolpengen för utvecklingsinsatser i syfte att nå målen i skollagen. Detta 
omfattar t.ex. att eleverna ska uppnå målen i kursplanerna och få ledning och 
stimulans att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det 
systematiska kvalitetsarbete som enligt skollagen åvilar skolan innebär att skolan ska 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet ska genomföras under 
medverkan av lärare, övriga personal och elever. Vårdnadshavare ska ges möjlighet 
att delta i arbetet. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-12-11, § 191. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tiänsteutlåtande daterat 2012-10-23. 

Staffan Enquist""^ 
Tf Kommundirektör 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-12-11 16(28) 

KUN § 191 Dnr 2012/49-610 

Utdrag: Akt, KS/KF, Produktionsstyrelsen 

Svar på motion - från Ann-Christin Furustrand (S) och Klas-
GÖran Wändesjö (S) - Skolutvecklingsprogram för framtidens 
skola i Österåkers kommun 

Ann-Christin Furustrand (S) och Kias-Göran Wändesjö (S) föreslår i en motion 
väckt i Kommunfullmäktige 2012- 05-21 § 94 att Skolutvecklingsprogram tas 
fram för framtidens skola i Österåkers kommun. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 
daterat 2012-10-23. 

Yrkanden 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande 
att motionen anses besvarad. 
Kias-Göran Wändesjö (S), Peter Nummert (RP) och Hector Gallardo (MP) yrkar 
bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkande eller enligt Kias-Göran Wändesjös (S), Peter 
Nummerts (RP) och Hector Gallardos (MP) yrkande och finner att Kultur- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Gunnars (FP) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Ordföranden redogör för 
propositionsordningen. Den som bifaller förvaltningens beslutsförslag röstar ja 
och den som ej gör det röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 stycken ja-röster och 5 
nej-röster. 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå Kommunstyrelsen förestå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2012-12-11 17(28) 

Särskilt yttrande från Klas-Göran Wändesjö (S) 
"Vi anser att ett kommunövergripande Skolutvecklingsprogram är viktig för att 
vi skall nå målet om bästa skolkommun. Alla parter måste kunna sitta ner och 
tillsammans diskutera för att gemensamt hitta fram till ett program som alla tror 
på och är villiga att genomföra för att ta oss till mål 2020 
Klas-Göran Wändesjö (S) 



Österåker Ku 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kerstin Johansen 

Tjänsteutlåtande 
2012 10 23 
Dnr KUN 2012/0049-610 

Till Kultur - och utbildningsnämnden 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Klaes-Göran Wändesjö (S) - Skolutvecklingsprogram 
för framtidens skola i Österåkers kommun 
Kommunfullmäktige har 2012 05 09 mottagit ovanstående motion från 
socialdemokraterna i Österåkers kommun. Kommunstyrelsen har remitterat motionen 
till Kultur - och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Kultur - och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. Ett skolutvecklingsprogram med den inriktning som 
föreslås i motionen ligger enligt förvaltningens bedömning inom ramen för skolans 
systematiska kvalitetsarbete. 

Bakgrund 
Varje huvudman inom utbildning ansvarar enligt skollagen och inom de resurser som 
ligger i skolpengen för utvecklingsinsatser i syfte att nå målen i skollagen. Detta 
omfattar t ex att eleverna ska uppnå målen i kursplanerna och få ledning och 
stimulans att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det 
systematiska kvalitetsarbetet som enligt skollagen åvilar skolan innebär att skolan 
ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet ska genomföras 
under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. 

Kommunal verksamhet ska dessutom upprätta en handlingsplan för att uppnå de 
kommunala målen. 

Förvaltningens slutsatser 
Ett skolutvecklingsprogram med den inriktning som föreslås i motionen ligger enligt 
förvaltningens bedömning inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Förvaltningen föreslår att motionen därmed anses besvarad. 

Kerstin "Johansen 
sakkunnig utbildning förvaltningschef 
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Motion 
Till Österåkers kommunfullmäktige 

Skolutvecklingsprogram for framtidens skola i 
Österåkers kommun 

Österåkers kommunfullmäktige antog målet 2011 att bli bästa skolkommun i länet. 
Nu måste vi gå mot målet att bli bästa skolkommun. För att göra det krävs ett 
skolutvecklingsprogram. 

Ett skolutvecklingsprogram ska ange vad som är viktigt for utvecklingen av grundskolan i 
Österåkers kommun. En tidpunkt föreslår vi sätts för när vi ska nå målet om att bli bästa 
skolkommun i länet. Skolutvecklingsprogrammet bör också i ett andra steg peka på hur vi 
stadigvarande upprätthåller en hög nivå på alla skolor i kommunen. 

Ett skolutvecklingsprogram föreslår vi tas fram i en öppen process som involverar både 
rektorer, lärare, skolpersonal, elever, föräldrar och oss förtroendevalda 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att ett Skolutvecklingsprogram tas fram för framtidens skola i Österåkers kommun 

2012-05-02 

o(fetA 
Ann-Christine Furustrand Claes-Göran Wändesjö 

HANDLÄGGNING 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-12-12 

AU § 1:11 Dnr. KS 2010/192-622 

Utdrag: akten, KS 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S), Klas-Göran 
Wändesjö (S) och Kristina Embäck (S) - Bygg matsal i 
Skärgårdsstadsskolan 

Ärende 
Motion från den Socialdemokratiska gruppen i Österåkers kommun till 
Kommunfullmäktige 2010-12-09. Remitterad till kultur- och 
utbildningsnämnden 2012-11-15. 

Tidigare beredning 
Kultur- och utbildningsförvaltningen bereder ärendet. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
UD 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethrasus 

Tjänsteutlåtande 
2012-12-19 

Dnr KS 2010/0192-622 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S), 
Kristina Embäck (S) och Klas-Göran Wändesjö (S) -
Bygg matsal i Skärgårdsstadsskolan 
Motion från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) och Klas-Göran 
Wändesjö (S) till Kommunfullmäktige 2010-12-09. Remitterad till Kultur
utbildningsnämnden 2012-11-15. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
projektera idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan under förutsättning att 
markförhållandena löses samt att Armada får i uppdrag att projektera 
Skärgårdsstadsskolan matsal och fler klassrum i dagens idrottshall under 
förutsättning att ny idrottshall byggs. 

Redogörelse för ärendet 
I budget 2013 plan 2014-2015 har Kommunstyrelsen föreslagit 
Kommunfullmäktige att ge Armada i uppdrag att projektera matsal i 
Skärgårdsstadsskolan. Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2012-11-26. Kultur-
och utbildningsförvaltningen har ingen avvikande mening avseende behovet av 
matsal i Skärgårdsstadsskolan. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår därmed 
att motionen ska anses besvarad. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-12-11, § 189. 

' 1-11-20. 

'Peter Freme 
Kansliénef 

Staffan Enquist 
Tf Kommundirektör 



ÖSTERÅKERS K O M M U N  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-12-11 12(28) 

KUN § 189 Dnr 2012/84-100 

Utdrag: Akt, KS/KF, Produktionsstyrelsen 

Svar på motion - från Ann-Christin Furustrand (S), Klas-Göran 
Wändesjö (S) och Kristina Embäck (S) - Bygg matsal i 
Skärgårdsstadsskolan 

Ann-Christin Furustrand (S), Klas-Göran Wändesjö (S) och Kristina Embäck (S) 
föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2010-12-13 att snarast se till att 
en matsal byggs i Skärgårdsstadsskolan. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 
daterat 2012-11-20. 

Yrkanden 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande 
att motionen anses besvarad. 
Klas-Göran Wändesjö (S), Peter Nummert (RP) och Hector Gallardo (MP) yrkar 
bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkande eller enligt Klas-Göran Wändesjös (S), Peter 
Nummerts (RP) och Hector Gallardos (MP) yrkande och finner att Kultur- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Gunnars (FP) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Ordföranden redogör för 
propositionsordningen. Den som bifaller förvaltningens beslutsförslag röstar ja 
och den som ej gör det röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 stycken ja-röster och 5 
nej-röster. 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå Kommunstyrelsen förestå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-12-11 13 (28) 

Särskilt yttrande från Klas-Göran Wändesjö (S) 
" Vi i den socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till motionen. 

Vi anser att motionen är viktig och den borde ha kommit förvaltningen till del 
långt före den 2012-11-15". 
Klas-Göran Wändesjö (S) 



Österåker KD 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kerstin Johansen 

Tjänsteutlåtande 
2012 11 20 
Dnr KUN 2012/0084-100 

Till Kultur - och utbildningsnämnden 

Svar på motion - från Ann-Christin Furustrand (S), 
Klas-Göran Wändesjö (S), Kristina Embäck (S) - Bygg 
matsal i Skärgårdsstadsskoian 
Motion från den socialdemokratiska gruppen i Österåkers kommun till 
Kommunfullmäktige 2010 12 09. Remitterad till Kultur - och utbildningsnämnden 
2012 11 15. 

Förslag till beslut 
Kultur - och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
foreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
projektera idrottshall vid Skärgårdsstadsskoian under förutsättning att 
markförhållandena löses samt att Armada får i uppdrag att projektera 
Skärgårdsstadsskolans matsal och fler klassrum i dagens idrottshall under 
förutsättning att ny idrottshallbyggs. 

Förvaltningens slutsatser 
I budget 2013 plan 2014 - 2015 har Kommunstyrelsen föreslagit 
Kommunfullmäktige att ge Armada i uppdrag att projektera matsal i 
Skärgårdsstadsskoian. Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2012 11 26. Kultur -
och utbildningsförvaltningen har ingen avvikande mening avseende behovet av 
matsal i Skärgårdsstadsskoian. Kultur - och utbildningsförvaltningen föreslår därmed 
att motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beredning 
Kommunfullmäktige 2010 12 13 § 197 motionsförteckning 
Kommunstyrelsen 2012 10 15 420-041 budget 2013 plan 2015-2015 

Kerstin.Johansen 
förvaltningschef sakkunnig utbildning 
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Motion 

KANStlÉT 

2010-12- o g j  

Till Österåkers kommunful lmäkt igl^^^/^^l^  S ? /  

Bygg matsal till Skärgårdsstadsskolan 

När Skärgårdsstadsskolan byggdes 1995 var skolan inriktad för att bedriva verksamhet på ett 
lite annorlunda sätt. Någon matsal byggdes inte då tanken var att varje elev skulle äta sin mat 
vid sin egen skolbänk som ett pedagogiskt inslag i verksamheten. Skolan har också i perioder 
byggts om och än fler elever tillkommit. Den ursprungliga tanken ser ut att efterhand blivit 
ett problem både för elever och personal. I dag är det ett arbetsmiljöproblem som Kommunal 
har reagerat på. 

Exemplen som vi har tagit del av är många och samtliga visar på att något måste göras. För att 
fa ihop all logistik för att idag klara skolluncherna så finns exempel på att lågstadieelever 
serveras lunch redan klockan 10.30.1 dag måste tillexempel eleverna ta bort sitt 
arbetsmaterial från bänkarna för att kunna äta och därefter städa av vilket tar tid i anspråk och 
borden blir inte alltid rena. 

Situationen kan inte längre fortgå utan här måste Österåkers kommun agera. 

Vi socialdemokrater föreslår Österåkers kommunfullmäktige besluta: 

Att snarast se till att en matsal byggs i Skärgårdsstadsskolan 

Ann-Cnristin Furustrand 

HANDLÄGGNING Klas-Göijan Wändesjö 

Kristina Embäck 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-12-12 

AU § 1:12 Dnr. KS 2012/426-100 

Utdrag: akten, KS 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) - Starta 
motsvarande ett "Husfar/husmors"-projekt i grundskolan 

Ärenden 
Motionen väcktes i Kommunfullmäktige 2012-10-01 av den Socialdemokratiska 
gruppen. Remitterad till Kultur- och utbildningsnämnden 2012-10-17. 

Tidigare beredning 
Kultur- och utbildningsförvaltningen bereder ärendet. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
i ( i )  

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2012-12-19 

Dnr KS 2012/426-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Starta motsvarande ett "Husfar/husmors"-projekt i 
grundskolan 
Motionen väcktes av Ann-Christine Furustrand (S) i Kommunfullmäktige 2012-10
01. Motionen remitterades till Kultur- och utbildningsnämnden 2012-10-17. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till att tillsättande av en funktion som 
"husfar/husmor" ingår i rektors ansvar inom ramen för skolans inre organisation och 
ska finansieras inom ramen för skolans ordinarie resurser. 

Redogörelse för ärendet 
Huvuddelen av resurserna till skolan utgår i Österåkers kommun i form av skolpeng 
per elev utifrån den grundläggande principen att ansvar och resurser ska följas åt. 
Denna princip är även förenlig med skollagen 2kap 10 § där det framgår att rektor 
fattar beslut om sin enhets inre organisation. I det ansvaret ingår beslut om vilka 
tjänster som ska finnas inom enheten och vilka prioriteringar ska göras utifrån lokala 
behov och förutsättningar. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-12-11, § 190. 
- Kultur och utbildningsförvaltningens tjänstutlåtande daterat 2012-11-14. 

Tf Kommundirektör 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-12-11 14(28) 

KUN § 190 Dnr 2012/78-610 

Utdrag: Akt, KS/KF, Produktionsstyrelsen 

Svar på motion - från Ann-Christin Furustrand (S) - Starta 
motsvarande ett "husfar/husmors" projekt i grundskolan 

Ann-Christin Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 
2012-10-01 § 178 att starta motsvarande ett s.k. "husfar/husmors" projekt där de 
skolor som så önskar få resurser för att pröva hur en sådan funktion skulle 
fungera på sin grundskola. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 
daterat 2012-11-14. 

Yrkanden 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande 
att motionen avslås. 
Klas-Göran Wändesjö (S) och Hector Gallardo (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkande eller enligt Klas-Göran Wändesjös (S) och 
Hector Gallardos (MP) yrkande och finner att Kultur- och utbildningsnämnden 
beslutar enligt Elisabeth Gunnars (FP) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Ordföranden redogör för 
propositionsordningen. Den som bifaller förvaltningens beslutsförslag röstar ja 
och den som ej gör det röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 9 stycken ja-röster och 4 
nej-röster. 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå Kommunstyrelsen förestå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås. 

Särskilt yttrande från Klas-Göran Wändesjö (S) 
"Vi anser att detta skall ses som ett projekt som är att likna med andra projekt 
som driv eller har drivits av kommunen. Och som finansieras utav nämnden 
under projekttiden /• 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2012-12-11 15 (28) 

Klas-Göran Wändesjö (S) 

Reservation 
Miljöpartiet de gröna reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Hector Gallardo (MP) 



© Österåker 
KD 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kerstin Johansen 

Tjänsteutlåtande 
2012 11 14 
Dnr KUN 2012/0078-610 

Till Kultur - och utbildningsnämnden 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Starta motsvarande ett "Husfar/husmors" projekt i 
grundskolan 
Motionen väcktes i Kommunfullmäktige 2012 10 01 av den socialdemokratiska 
gruppen. Remitterad till Kultur - och utbildningsnämnden 2012 10 17. 

Kultur - och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till att tillsättande av en funktion som 
"husfar/husmor" ingår i rektors ansvar inom ramen för skolans inre organisation och 
ska finansieras inom ramen för skolans ordinarie resurser. 

Bakgrund 
Huvuddelen av resurserna till skolan utgår i Österåkers kommun i form av skolpeng 
per elev utifrån den grundläggande principen att ansvar och resurser ska följas åt. 
Denna princip är även förenlig med skollagen 2 kap 10§ där det framgår att rektor 
fattar beslut om sin enhets inre organisation. I det ansvaret ingår beslut om vilka 
tjänster som ska finnas inom enheten och vilka prioriteringar som ska göras utifrån 
lokala behov och förutsättningar. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningens bedömning är att tillsättande av en funktion som husfar/husmor ingår 
i rektors ansvar inom ramen för skolans inre organisation och ska finansieras inom 
ramen för skolan ordinarie resurser. 

Förvaltningen förslår därmed att motionen avslås. 

Förslag till beslut 

Kerstin Johansen 
sakkunnig utbildning Kultur - och utbildningschef 
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Starta motsvarande ett "Husfar/husmors" projekt i grundskolan 
Förut fanns något som kallades för skolvärdinnor, de var ute med eleverna på rasterna, det var 
någon som enkelt fanns till hands för alla elever. Idag finns en modern variant av detta på 
österåkers gymnasium, kallad för "husfar". Funktionen skulle jag beskriva som en 
kvalificerad tjänst lite av en allt i allo med social inriktning- och är, som jag upplever det, en 
samlande länk i skolan- och det är det som är så intressant. 

Det är till "husfar" som eleven i Österåkers gymnasium ringer och anmäler sjukfrånvaro, 
"husfar" kan i princip namnen på varenda elev. Likaså är det till "husfar" lärare ringer när de 
är sjuka och det är "husfar" som går in och startar upp en klass i arbete om så behövs. Här blir 
lärare och all skolpersonal sedd. " Husfar" ser också till att skolan hålls i gott skick, att allt ser 
snyggt och trivsamt ut. 

Mitt intryck är att funktionen " husfar" är en slags sammanhållande positiv länk. 
Till nytta både för eleverna och för personalen. Det här kan sannolikt även fungera också i 
grundskolan, så varför inte öppna upp för de skolor som vill pröva den här typen av tjänst. 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

AU starta motsvarande ett s.k. "husfars/husmors" projekt där de skolor som så 
önskar får resurser för att pröva hur en sådan funktion skulle fungera på sin 
grundskola. 

2012-09-17 

För den*socialdemokratiska gruppen 

_. A • 
hristine Furustrand 


