
ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-07 

ICS § 1:6 Dnr. ICS 2012/409-007 

Utdrag: akten, revisorerna 

Svar på revisionsrapport - Angående granskning av 
avtalsuppföljning inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärende 
På uppdrag av Österåkers kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört 
en granskning av avtalsuppföljning inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:6. 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterad 2012-12-11. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens besluts förslag 
innebärande att som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteudåtande daterat 
2012-12-11. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss med motiveringen att vi vill veta 
vad samhällsbyggnadsförvaltningen anser om vad som framkommit i revisorernas 
rapport. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag eller vid ett 
senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar därefter o m  Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletcher Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteudåtande daterat 2012-12-11. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Justerandes sign /-f l / U tdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ekonomienheten 2012-12-11 Dnr KS 2012/409-007 
Katarina Leinar 

Till Kommunstyrelsen 

Revisionens granskning av avtalsuppföljning inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtande daterat 2012-12-11. 

Beslutsunderlag 
De förtroendavaldas rapport-Angående granskning av avtalsuppföljning inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen- daterad 2012-11-28. 
ÖhrlingsPriceWaterHouseCoopers revisionsrapport- Avtalsuppföijning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen- daterad november 2012. 

Redogörelse för ärendet 
Revisionen har gjort en uppföljande granskning av 
samhällsbyggnadsförvaltningens avtalsuppföljning. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att ansvariga nämnder för 
samhällsbyggnadsförvaltningen inte har en tillräcklig styrning och kontroll av 
tecknade avtal. Vidare framgår att inköp skett från avtal som inte är giltigt. 

Revisorerna ser särskilt allvarligt på de redovisade bristerna mot bakgrund av 
att revisorerna vid flera tillfällen de senaste åren har granskat inköps- och 
upphandlingsverksamheten och i samband därmed påtalat brister. 

Förvaltningens slutsatser 
Revisorerna har gett ett antal rekommendationer som nedan redovisas och 
besvaras. 

Säkerställa att alla avtal (med tillhörande dokumentation) förvaras centralt på 
upphandlingsenheten. 

Samtliga upphandlingar genomförs av kommunens centrala upphandlingsenhet 
som också ansvarar för dokumenthantering och arkivering. På 
upphandlingsenheten finns idag en för förvaltningen utsedd upphandlare. Vid 



tidigare granskning framkom att flera avtal förvarades på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den bristen konstateras även i denna rapport. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska överlämna samtlig avtalsdokumentation 
till ansvarig upphandlare. 

Säkerställa att upphandlingsenheten i god tid får kännedom om områden där 
upphandlad leverantör saknas. 

På upphandlingsenheten finns idag en för förvaltningen utsedd upphandlare. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska i god tid överlämna kalendarium över 
kommande års inköp till ansvarig upphandlare. 
Säkerställa att rutiner finns för att påminna alla beställare om att regelbundet 
kontrollera att kommunen har ett giltigt avtal med leverantören. 

Kommunens samtliga avtal är publicerade i publik avtalslista på intranätet samt 
på kommunens hemsida. Under upphandlingsenhetens intranätsida har samtliga 
förvaltningar och verksamheter egna lathundar över inköp, avrop och 
beställningsrutiner. Upphandlingsenheten genomför kontinuerligt inköps-
beställar- och upphandlingsutbildning. Under 2012 genomfördes 13 sådana 
utbildningstillfällen. 

Säkerställa att kommunens riktlinjer för leverantörskontroll följs. 

På upphandlingsenheten finns idag en för förvaltningen utsedd upphandlare. 
Ansvarig upphandlare säkerställer att leverantörskontroll genomförs på ett 
korrekt sätt. 

t-i 
Katarina Leinar 
Ekonomichef 

J 

Anna Eriksson 
Upphandlingschef 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Revisorerna 2012-11-19 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
k O M M !  IKJCTVDCI CCkt KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 2012 "11" 2 8  
D.nn 

0 0 7 ( 5 )  
Angående granskning av avtalsuppföljning inom 
samhällsbyggnadsforvaltningen 
På uppdrag av Österåkers kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört 
en granskning av avtalsuppföljning inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Granskningen har syftat till att bedöma om ansvariga nämnder för 
samhällsbyggnadsforvaltningen har tillräcklig styrning och kontroll av tecknade 
avtal. Resultatet av granskningen redovisas i bifogad rapport. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att ansvariga nämnder för 
samhällsbyggnadsförvaltningen inte har en tillräcklig styrning och kontroll av 
tecknade avtal. Granskningen visar att för ett urval om tio leverantörer så saknas 
avtal för tre leverantörer. Vidare framgår att inköp skett från avtal som inte är giltigt 
från två av leverantörerna. Fem av de granskade leverantörerna är upphandlade 
med giltigt avtal. 

Vad gäller utvärdering av avtal visar granskningen att sådan inte genomförts i 
enlighet med kommunens riktlinjer. Utvärderingsdokumentation finns endast för 
tre av de sju avtalen. Kredituppföljning eller kontrollerande granskning av ett urval 
fakturor har inte genomförts för något av avtalen. Vår bedömning är att de riktlinjer 
som finns inte efterlevs. 

Revisorerna ser särskilt allvarligt på de ovan redovisade briserna mot bakgrund av 
att revisorerna vid flera tillfallen de senaste åren har granskat inköps- och 
upphandlingsverksamheten och i samband därmed påtalat brister inom 
ovanstående områden. 

Revisorerna översänder rapporten och önskar Kommunstyrelsens synpunkter på de 
brister och iakttagelser som redovisas samt särskilt styrelsens bedömning av 
huruvida de iakttagelser som gjorts är representativa för kommunens inköps- och 
avtalshantering. Därtill önskar revisorerna en redovisning över vilka åtgärder som 
avses vidtas för att säkerställa en förbättrad styrning och kontroll av 
inköpsverksamheten. Svar skall vara revisorerna tillhanda senast den 28 januari 
2013. 

För revisorerna 

ordförande 

För kännedom: 
Byggnadsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kommunfullmäktiges presidium 



KOMMUNSTYRELSEN 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2013-01-07 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(30 

ICS § 1:14 Dnr. KS 2012/526-617 

Utdrag: akten, K F  

Rapport - Utvärder ing av organisationsförändring avseende 
delar av elevstödet samt  särskolan 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade 2011 -04 11 i samband med beslut om 
omorganisation av delar av elevstödet att ge Kultur- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utvärdera den nya organisationen senast 2012-07-01. Förvaltningschef 
vid Kultur- och utbildningsförvaltningen har uppdragit åt extern konsult, 
PriceWaterhouseCoopers (PwC), att genomföra utvärderingen. Utvärderingen 
genomfördes genom intervjuer med företrädare från olika nivåer i organisationen 
och politiker samt genom relevant dokumentadon. PwC överlämnade 
utvärderingen till Kultur- och utbildningsförvaltningen 2012-05-29. 

Tidigare beredning 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2012-12-20. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:16. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-12-11, § 193. 
- Kultur- och utbildnings förvaltningens tjänsteudåtande daterad 2012-11-20. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kommunkansliets förslag innebärande 
att utvärdering av organisationsförändring avseende delar av elevstödet samt 
särskolan överlämnas till Kommunfullmäktige. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Utvärdering av organisationsförändring avseende delar av elevstödet samt särskolan 
överlämnas till Kommunfullmäktige. 

Justerandes sign U tdragsbestyrkande 



Österåker 
1(2) 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethrasus 

Tjänsteutlåtande 
2012-12-20 

Dnr KS 2012/526-617 

Till Kommunstyrelsen 

Rapport - Utvärdering av organisationsförändring 
avseende delar av elevstödet samt särskolan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
besluta 

Utvärdering av organisationsförändring avseende delar av elevstödet samt särskolan 
överlämnas till Kommunfullmäktige. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-11 i samband med beslut om 
omorganisation av delar av elevstödet att ge Kultur- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att utvärdera den nya organisationen senast 2012-07-01. Förvaltningschef 
vid Kultur- och utbildningsförvaltningen har uppdragit åt extern konsult, 
PriceWaterhouseCoopers (PwC), att genomföra utvärderingen. Utvärderingen 
genomfördes genom intervjuer med företrädare från olika nivåer i organisationen och 
politiker samt genom relevant dokumentation. PwC överlämnade utvärderingen till 
Kultur- och utbildningsförvaltningen 2012-05-29. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet har följande att erinra att det av PwCs rapport framgår följande: 
- Syftet med omorganisationen framgår inte tydligt. Olika orsaker framkom i 
intervjuerna, ekonomiska, behov av ökad tydlighet och ökat ansvar för 
rektorer/förskolechefer. 
- Tydliga mål med omorganisationen saknas vilket gör det svårt att utvärdera om 
man uppnått det som avsetts. 
- Överflyttning av myndighetsbeslut till Kultur- och utbildningsnämnden bedöms 
som logiskt utifrån organisation och ansvarsfördelning. 
- Överflyttning av myndighetsbeslut ökar möjligheterna för en mer rättssäker 
bedömning av myndighetsbeslut. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har en större överblick över avtal och ekonomi 
inom området än i tidigare organisation. 



2(2) 

Österåker 
- Det finns kvarstående otydlighet avseende kriterier och bedömningar för särskild 
undervisningsgrupp och tilläggsbelopp. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-12-11, § 193. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2012-11-20. 

Peter Frefrie 
Stf Kommundirektör 

Fredrik Zethrasus 
Kommunsekreterare 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-12-11 19(28) 

KUN § 193 Dnr 2012/86-617 

Utdrag: Akt, KF 

Utvärdering av organisationsförändring avseende delar av 
elevstödet samt särskolan - rapport 

Kultur- och utbildningsförvaltningen har genomfört en utvärdering av 
omorganisationen av delar av elevstödet enligt uppdrag från 
Kommunfullmäktige. 

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

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Utvärdering av organisationsförändring avseende delar av elevstödet samt 
särskolan, daterat 2012-05-29, överlämnas till Kommunfullmäktige. 



0 Österåker 
1(2) 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kerstin Johansen 

Tjänsteutlåtande 
2012-11-20 

Dnr KUN 2012/0086-617 

Till Kultur - och utbildningsnämnden 

Rapport - Utvärdering av organisationsförändring 
avseende delar av elevstödet samt särskolan 

Förslag till beslut 
Kultur - och utbildningsnämnden föreslås besluta 

Utvärdering av organisationsförändring avseende delar av elevstödet samt särskolan 
överlämnas till Kommunfullmäktige. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2011 04 11 i samband med beslut om omorganisation 
av delar av elevstödet att ge Kultur - och utbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera 
den nya organisationen senast 2012 07 01. Förvaltningschef vid kultur - och 
utbildningsförvaltningen har uppdragit åt extern konsult, PwC, att genomföra 
utvärderingen. Utvärderingen genomfördes genom intervjuer med företrädare från 
olika nivåer i organisationen och politiker samt genom relevant dokumentation. PwC 
överlämnade utvärderingen till kultur - och utbildningsförvaltningen 2012 05 29. 

Sammanfattning av rapporten 
- Syftet med omorganisationen framgår inte tydligt. Olika orsaker framkom i 
intervjuerna, ekonomiska, behov av ökad tydlighet och ökat ansvar för 
rektorer/förskolechefer. 
- Tydliga mål med omorganisationen saknas vilket gör det svårt att utvärdera om 
man uppnått det som avsetts. 
- Överflyttning av myndighetsbeslut till Kultur - och utbildningsnämnden bedöms 
som logiskt utifrån organisation och ansvarsfördelning. 
- Överflyttning av myndighetsbeslut ökar möjligheterna för en mer rättssäker 
bedömning av myndighetsbeslut. 
- Kultur - och utbildningsnämnden har en större överblick över avtal och ekonomi 
inom området än i tidigare organisation. 
- Det finns kvarstående otydlighet avseende kriterier och bedömningar för särskild 
undervisningsgrupp och tilläggsbelopp. 



2(2) 

Österåker 
- Ökat antal diagnoser inom det neuropsykiatriska området kräver att kommunen har 
en handlingsplan och beredskap att möta de ökade behoven som detta för med sig. 
- Ett inkluderande arbetssätt som förutsätts i den nya organisationen kräver 
kompetensutveckling i alla led inom verksamheten. 

Förvaltningens slutsatser 
Kultur - och utbildningsförvaltningen har genomfört en utvärdering av 
omorganisationen av delar av elevstödet enligt uppdrag från Kommunfullmäktige. 
Förvaltningen föreslår Kultur - och utbildningsnämnden att överlämna utvärderingen 
till Kommunfullmäktige. 

Tidigare beredning 
Kommunfullmäktige 2011 04 11 § 65 dnr. KS 2011/62-001 

Bilagor 
Utvärdering av organisationsförändring avseende delar av elevstödet samt särskolan 
- PwC 2012 05 29 

erstin Johansen förvaltningschef 
sakkunnig utbildning 



0 Österåker 
Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher Sjöman 

Interpellationssvar 1 

j 

2013-01-18 Dnr KS 2012/180-101 (44-) Lfi> 

Till Kommunfullmäktige 

Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) -
Roslagsbanans utbyggnad hotad - vad tänker du göra? 

Ann-Christine Furustrand ställer i sin interpellation frågan vad jag som 
kommunstyrelsens ordförande ämnar vidta för åtgärder för att säkra 
dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan med anledning av en markägares 
överklagan till regeringen avseende utbyggnaden mellan Rydbo och Åkers 
Runö. 

Först måste poängteras att det primärt är SL och den private markägaren som 
måste komma överens. Självklart ska även berörda kommuner tydligt redogöra 
för sina ståndpunkter och inom ramen för sina möjligheter även bidra till en 
lösning av problemen. En upprustning av Roslagsbanan - och även med 
kommande utbyggnad av banan till Arlanda - är oerhört viktiga för tillväxt, 
miljö och samhällsutveckling såväl för Österåker som för hela nordostsektorn. 
Vi stödjer också tanken att Roslagsbanan i en framtid angör Odenplan som 
slutstation. 

Österåker har tillsammans med kommunerna i Stockholm Nordost drivit på 
frågan om en kapacitetsförstärkning och fortsatt utbyggnad av Roslagsbanan 
som en första del i en lång process av infrastrukturåtgärder, där exempelvis - på 
längre sikt - även en tunnelbana till Arninge kan bli aktuell. 

Det kommunen kan göra i den aktuella frågan är att alla goda krafter, inom alla 
partier och organisationer, ser till att vara tydliga med behovet av en utbyggd 
kollektivtrafik och då främst spårburen sådan. Detta är - som sagt - inte minst 
viktigt för att vi ska klara tillväxt och samhällsutveckling inom vitt skilda 
områden, allt ifrån en utbyggd social välfärd till nya bostads- och 
handelsområden. Utan en utbyggd kollektivtrafik kommer utvecklingen inom 
alla olika samhälleliga områden att bli avsevärt svårare att förverkliga. 

Michaela Fletcher Michaela Fletcher Sjöman 
Kommunstyrelsen ordförande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -12- 14 
D.nr: 
KS 

Interpellation 
Till Michaela Fletcher Sjöman (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2012-12-14 

Roslagsbanans utbyggnad hotad - vad tänker du göra ? 

österåkersborna har rätt till en väl fungerande kollektivtrafik. Den planerade 
dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan är viktig för att de medborgare i 
Österåker som pendlar till och från sina arbetsplatser skall kunna göra det på ett 
säkert sätt med trygghet i att tågen kommer i tid. 

Läser nu i lokala media att familjen Douglas på Rydboholms gård lämnat in en 
överklagan till regeringen vad gäller Roslagsbanans utbyggnad mellan sträckan 
Rydbo och Åkers Runö. 

Enligt SL:s talesperson i artikeln kommer inte markägaren att påverkas nämnvärt, 
eftersom lika mycket mark kommer att tas i anspråk när rälsen rätas ut som man 
kommer att lämna tillbaka. Den marken som SL kommer att behöva använda under 
ombyggnadstiden för upplag m.m kommer SL att återställa. Mot bakgrund av den 
förklaringen är det svårt att förstå syftet med denna överklagan. 

Utbyggnaden av Roslagsbanan utgör navet i hela utvecklingen av nordost 
kommunerna liksom även för Österåker. En väl fungerande kollektivtrafik är 
avgörande för Österåkers möjlighet att utvecklas och vara en attraktiv kommun. I vår 
kommun finns omfattande planer på byggnation av nya bostadsområden, 
Kanalstaden är ett exempel. Den utvecklingen vore olycklig om den stoppas upp. 
Likaså finns bland medborgarna i Österåker stor förväntan om en 
dubbelspårsutbyggnad och med den en förbättrad kollektivtrafik. 

Min fråga är därför : 

Vad tänker kommunstyrelsens ordförande vidta för åtgärder för att 
säkra dubbelspårsutbvqanaden av Roslagsbanan ? 

Ann-Christine Furustrand (S) 
c 



KOMMUNSTYRELSEN 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2013-01-07 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

23(30, 

KS § 1:18 Dnr. KS 2010/49-214 

Utdrag: akten, K F  

Detaljplan f ö r  del av Nolsjö 1:4, antagande 

Ärende 
Nolsjö 1:4 är belägen på Norra Ljusterö vid Kyrksjön. Planområdet utgörs av 
befintligt gård och lokalgata. Gällande detaljplan från 1968 medger allmän plats 
(park) och syftet med den nya detaljplanen är att anpassa förutsättningarna till 
pågående markanvändning. Ett  planförslag har upprättats som medger bostad och 
lokalgata. Strandskyddet föreslås bli upphävt inom kvartersmark. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-20 (KS § 33/2012) om detaljplaneuppdrag för 
detaljplaneläggning för del av Nolsjö 1:4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade o m  plansamråd 2012-05 16 (KSAU § 107/2012) och beslutade o m  
granskning 2012-09-26 (KSAU § 201/2012). ' 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:20. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterad 2012-11-15. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att detaljplan för del av Nolsjö 1:4 antas. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för del av Nolsjö 1:4 antas. 

justerandes sign U tdragsbestyrkande 



0 Österåker TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2012-11-15 Dnr KS 2012/49-214 

1(1) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 

Till kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Nolsjö 1:4 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta: 

1. Detaljplan för del av Nolsjö 1:4 antas. 

Bakgrund 
Nolsjö 1:4 är belägen på Norra Ljusterö vid Kyrksjön. Planområdet utgörs av befintlig 
gård och lokalgata. Gällande detaljplan från 1968 medger allmän plats (park) och 
syftet med den nya detaljplanen är att anpassa förutsättningarna till pågående 
markanvändning. Ett planförslag har upprättats som medger bostad och lokalgata. 
Strandskyddet föreslås bli upphävt inom kvartersmark. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-20 (KS § 33/2012) om detaljplaneuppdrag för 
detaljplaneläggning för del av Nolsjö 1:4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
om plansamråd 2012-05-16 (KSAU § 107/2012) och beslutade om granskning 2012
09-26 (KSAU§ 201/2012). 

Förvaltningens slutsatser 
Förslag till detaljplan för del av Nolsjö 1:4 har varit föremål för samråd 28 maj-29 juni 
2012 och skriftliga yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse. Planförslaget 
har efter samrådet reviderats och varit föremål för granskning 8 oktober-29 oktober 
2012, inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. Efter granskningen har 
endast mindre ändringar genomförts vilka redovisas i utlåtandet. 

Förslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför någon 
miljöbedömning inte erfodras. 

Besvärshänvisning ska bifogas kommunfullmäktiges antagandebeslut. 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
Planförslagets handlingar i form av plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och 
samrådsredogörelse, daterade 21012-09-03, samt utlåtande daterad 2012-11-13, 
föreligger som särskilda bilagor. 

/ n  / 

L i  
Plan- och exploateringschef 

Charlotte Hedlund 
Planarkitekt 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-01-07 2A 

KS § 1:19 Dnr. KS 2010/130-214 

Utdrag: akten, K F  

Detaljplan f ö r  del av Runö 7:1 I I och del av Runö 7:108 

Ärende 
Planområdet är idag planlagt som handel och bilsemce samt park eller plantering. 
Delen som är planlagd som park eller plantering är idag en tätbevuxen kulle. Ett 
planförslag har upprättats, vilket innefattar att hela planområdet får användningen 
handel och bilservice. 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-09 (KS § 179/2010) om detaljplaneuppdrag 
för detaljplaneläggning för Runö 7:111 och del av Runö 7:108. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om samråd 2012-04-19 (KSAU § 75/2012) och om 
utställning 2012-09-26 (KSAU 204/2012). 

Tidigare beredning 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:23. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2012-11-13. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att detaljplan för Runö 7:111 och del av Runö 7:108 antas. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar o m  Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) förslag och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för Runö 7:111 och del av Runö 7:108 antas. 

Justeiandes sign Utdragsbestyrkande 



0 Österåker TJÄNSTEUTLÅTANDE l (1) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 

2012-11-13 Dnr KS 2012/130-214 

Till Kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Runö 7:111 och del av Runö 
7:108 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

I. Detaljplan för Runö 7:111 och del av Runö 7:108 antas. 

Bakgrund 
Planområdet är idag planlagt som handel och bilservice samt park eller 
plantering. Delen som är planlagd som park eller plantering är idag en 
tätbevuxen kulle. Ett planförslag har upprättats, vilket innefattar att hela 
planområdet får användningen handel och bilservice. 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-06 (KS § 179/2010) om 
detaljplaneuppdrag för detaljplaneläggning för Runö 7:111 och del av Runö 
7:108. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om samråd 2012-04-19 
(KSAU § 75/2012) och om utställning 2012-09-26 (KSAU § 204/2012). 

Förvaltningens slutsatser 
Förslag till detaljplan för Runö 7:111 och del av Runö 7:108 4 har varit 
föremål för samråd mellan 1 - 29 juni 2012 och skriftliga yttranden har 
sammanställts i en samrådsredogörelse. Planförslaget har efter samrådet 
reviderats och varit föremål för utställning mellan 8 - 2 9  oktober 2012, 
där inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. Efter 
utställningen har endast mindre ändringar genomförts vilka redovisas i 
utlåtandet. 

Förslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför någon 
miljöbedömning inte erfodras. 

Bilagor 
Planförslagets handlingar i form av plankarta, plan- och 
genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse, daterade 2012-09
04, samt utlåtande daterat 2012-11-06, föreligger som särskilda bilagor. 

Besvärshänvisning ska bifogas kommunfullmäktiges antagandebeslut. 

Plan- och exploateringschef 
Camilla Westerlund 
Planingenjör 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-07 

KS § 1:23 Dnr. KS 2012/515-287 

Utdrag: akten, K F  

Utbyggnad av Täppan, Husby 3:34 

Ärende 
Beslut om tillbyggnad av gruppbostaden Dalvillan, Täppans väg 19, med två 
bostäder. 

Tidigare beredning 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterad 2013-01-07. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall ekonomienhetens beslutsförslag 
innebärande att Vård- och omsorgsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal 
avseende två nyproducerade lägenheter i bostad med särskild service på Täppans 
väg (f.d. Dalvillan) samt att finansiering sker inom Vård- och omsorgsnämndens 
ram. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Vård- och omsorgsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal avseende två 
nyproducerade lägenheter i bostad med särskild service på Täppans väg (f.d. 
Dalvillan). 

2. Finansiering sker inom vård- och omsorgsnämndens ram. 

Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande 
Vi  Socialdemokrater anser att nämnden borde ge Produktionsstyrelsen i uppdrag att öppna upp 
verksambeten "bostad med särskild service enligt SoL för personer med psykisk 
funktionsnedsättning' snarast. [ dag står lokalen tom och Vård- och omsorg betalar hyra. De 
personer som kan komma att på Täppans väg bor i dag på olika former av boen den ett ex. är 
H l 'H  hem. Om man startar upp detta nya boende genom Produktionsstyrelsen så kan man vara 
igång inom 6 månader. 
Den borgerliga majoriteten vill lägga ut boendet på en driftentreprenör vilket kommer att leda till 
att boendet kan komma i drift om ca 18 månader. 

Forts. 

Justerandes sign i. 
l ' P ! 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIJL 

2013-01-07 30(30) 

Forts. KS § 1:23 

Österåkers skattebetalare kommer att f å  betala för en tom lokal i tolv månader i onödan. De 
personer som kommer att bo på Täppans väg är i dag placerade på hem som ibland kostar mer än 
det dubbla mot vad det kom?ner att kosta på Täppans väg. 
V i  anser att detta är slöseri med skattemedel och vill att Produktionsstyrelsen Jår i uppdrag att 
snarast öppna upp verksamheten på Täppans väg. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign { - U t d r a g s b e s t y r k a n d e  



0 Österåker Tjänsteutlåtande 1(2) 

Ekonomienheten 2013-01-07 Dnr KS 2012/0515-287 
Mohammed Khoban 

Till kommunstyrelsen 

Utbyggnad av Täppan, Husby 3:34 
Beslut om tillbyggnad av gruppbostaden Dalvillan, Täppans väg 19, med två 
bostäder. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Vård- och omsorgsnämnden får teckna tillägg till hyresavtal avseende 
två nyproducerade lägenheter i bostad med särskild service på Täppans 
väg (f.d. Dalvillan) 

2. finansiering sker inom Vård- och omsorgsnämndens ram 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att starta en verksamhet enligt 
socialtjänstlagen med bostad med särskild service för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige har uppdragit åt Vård- och 
omsorgsnämnden att göra detta i budget 2013. 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på ersättning för verksamheten på 
Täppans väg. Ersättningsmodellen bygger på en ersättning som utgår per dygn 
och person som bor i verksamheten. Ersättningen ska täcka alla kostnader som 
uppstår i och med att verksamheten utförs, förutom hyran för lokalen. 
Verksamheten ska konkurrensutsättas via upphandling. Förfrågningsunderlag 
har framtagits. Enligt förvaltningens tidsplan ska verksamheten starta senare 
under hösten 2013. 

Ersättningens storlek bygger på att fastighetsägaren (Armada) utökar den 
befintliga lokalen, som i dagsläget inrymmer fem lägenheter, med en lägenhet. 
Efter att ersättningen fastställts framkom att det fanns en möjlighet att utöka 
med två lägenheter. Detta skulle om så blir fallet, påverka ersättningens storlek 
nedåt. Orsaken till att ersättningen inte beräknas på fem lägenheter är att 
dygnsersättningen då blir orimligt hög i och med att skalfördelar med att ha fler 
lägenheter i hög grad påverkar förutsättningarna för att kunna driva 
verksamhet. 

Kostnaden som Vård- och omsorgsnämnden idag har för hyran är 407/år tkr. 
för fem lägenheter. Intäkterna i form av hyresintäkter från 
andrahandshyresgäster i dessa fem lägenheter motsvarar cirka 270 tkr/år. 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Ekonomienheten 
Mohammed Khoban 

Tjänsteutlåtande 

2013-01-07 
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Förvaltningens slutsatser 
En preliminär kalkyl för hur Vård- och omsorgsnämndens hyreskostnad 
påverkas av utbyggnaden är att den kommer att öka med maximalt 280 tkr/år 
och vara sammanlagt 687 tkr/år. Av detta beräknas cirka 462 tkr/år täckas av 
hyresintäkter. Den ökade nettokostnaden för nämnden blir då 88 tkr/år. 

Detta är en uppskattning från fastighetsägaren av hur mycket hyran maximalt 
skulle kunna öka. Det finns osäkra faktorer, som handlar om markförhållanden, 
som gör att det är en relativt hög uppskattning. Troligen blir ökningen mindre 
än så. Detta vet man först då projekteringen påbörjats. 

Socialförvaltningen bedömer att det finns behov av att ha sju lägenheter i 
bostaden med särskild service. Detta gör också att snittdygnsersättningen för 
omsorgen sjunker något. Bedömningen är därför att Vård- och 
omsorgsnämnden ska hantera den ökade lokalhyreskostnaden inom ramen för 
de volymökningsmedel som tillförs. 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
Beslut VON § 225, Ersättning för bostad med särskild service enligt 
socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Beslut VON § 278, Utbyggnad av bostad med särskild service på Täppans väg. 

/ . 0 / / , / *  " S /  J ' 

y ' i  i ( i  
Katarina Leinar Mohammed Khoban 
Ekonomichef Chefsekonom 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 2012-12-03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(3 

KS § 253 Dnr. KS 2012/164-005 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) - Bärbar 
dator till alla lärare i Österåkers kommun 

Ärende 
Kommunfullmäktige har 2011-08-25 mottagit en motion från Ann-Christine 
Furustrand (S) som avser bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-11-14, § 235. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande 2012-10-30. 
- Elisabeth Gunnars (FP) beslutsförslag 2012-10-29. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-10-09, § 142. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänstutlåtande 2012-09-10. 

Yrkanden 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att 
motionen anses besvarad. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen beslutar enligt Elisabeth Gunnars (M) 
yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Elisabeth Gunnars (FP) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Ki )  

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
30/10/2012 

Dnr KS 2011/0164-005 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen - Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun anses besvarad i 
enlighet med kommundirektörens tjänsteutlåtande. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunfullmäktige har 2011-08-25 mottagit motionen - Bärbar dator till alla lärare 
i Österåkers kommun. 

Förvaltningens slutsatser 
Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande, daterat 
2012-09-10, varav följande framgår. 
Enligt överenskommelse mellan den borgerliga Alliansen har en miljon kronor 
årligen under mandatperioden 2011 - 2014 tillförts Kultur - och utbildningsnämnden 
för utveckling av IT i skolan. Såväl fristående som kommunalverksamhet inom 
förskoleklass, grund - och särskola får ta del av satsningen. Medlen kan till exempel 
användas för inköp av datorer och utbildningsinsatser utifrån de behov som finns på 
respektive skola. 

Tidigare beredning 
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-10-09, § 142. 

Bilagor 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-10-09, § 142. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänstutlåtande 2012^09-10 

Staffan Enquist-
Tf. Kommundirektör mslichef 
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Motion 

Till Österåkers kommunfullmäktige 

Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun 
Kommunledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) 
gör nu en offensiv extra satsning på bärbara datorer till samtliga lärare, från förskoleklass till 
årskurs nio. På så sätt får lärarna ett personligt verktyg som kommer att underlätta deras 
planering, undervisning och administrativa åtaganden. Visst låter det som en god idé. 

Vi socialdemokrater har skrivit ett brev till kommunledningen, och väljer nu också att lägga 
en motion där vi föreslår att Österåker skyndsamt tittar närmare på hur en liknande insats som 
den i Sigtuna kan genomföras här i Österåker. 

Vår kommun skall, enligt beslutet i KF, bli Stockholms läns bästa skolkommun och då måste 
man någonstans börja. 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att Österåkers kommun skyndsamt genomfor insatsen att förse alla lärare i 
Österåkers kommun med en bärbar dator 

Ä Ä P M M U N  

2011-08-22 

För den socialdemokratiska gruppen 

Ann-Christine Furustrand (S) 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 2012-12-03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(3 

KS § 254 Dnr. KS 2012/338-100 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör 
aspergerverksamheten till ett kompetenscentrum 

Ärende 
Kommunfullmäktige har 2012-06-14 mottagit en motion från Ann-Christine 
Furustrand (S) Österåkers kommun - Gör aspergerverksamheten till ett 
kompetenscentrum. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-11-14 § 236. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande 2012-10-30. 
- Elisabeth Gunnars beslutsförslag 2012-10-29. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 201-10-09, § 141. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-09-07. 

Yrkanden 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att 
motionen anses besvarad. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Elisabeth Gunnars (FP) 
yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrand (S) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Elisabeth Gunnars (FP) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Ordföranden redogör för 
propositionsordningen. Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista med 11 ja-röster och 4 nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

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

Justerandes sign ^ ^ f j  f i Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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Kommunkansliet 
Peter Freme 

Tjänsteutlåtande 
2012-10-30 

Dnr KS 2012/0338-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Gör aspergerverksamheten till ett 
kompetenscentrum 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förerslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen - Gör aspergerverksamheten till ett kompetenscentrum - anses besvarad i 
enlighet med kommundirektörens tjänsteutlåtande. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunfullmäktige har 2012-06-14 mottagit motionen - Gör aspergerverksamheten 
till ett kompetenscentrum från Ann-Christine Furustrand (S), Österåkers kommun. 

Förvaltningens slutsatser 
Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande, daterat 
2012-09-07, varav följande framgår. 
Som ett led i målet länets bästa skola är utveckling av pedagogiska strategier för 
särskilt stöd och kompetensutveckling en prioriterad fråga. I den delen stödjer 
förvaltningen motionen. 

I skolpengen ingår resurser för kompetensutveckling, handledning och fortbildning. 
Kultur - och utbildningsnämnden har även gjort extra satsningar för att stödja 
skolornas kompetensutveckling och ytterligare åtgärder planeras. 

Anslaget till särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom 
autismspektrum (aspergerverksamheten) har utökats med ca 15 platser från ht 2012. I 
verksamhetens uppdrag ingår bland annat att genom konsultativa insatser öka 
kompetensen kring elever med autismspektrumtillstånd i ordinarie verksamhet För 
att öka den utåtriktade delen av verksamhetens uppdrag har nämnden från 
höstterminen 2012 anslagit extra medel för konsultativa insatser till personal i 
ordinarie verksamhet. En nära samverkan med föräldrarna och andra vårdgivare som 



2(2 )  

O Österåker 
familjerna har kontakt med ingår också i verksamhetens uppdrag och utvecklas inom 
ramen för huvuduppdraget. 

För att ytterligare stödja utvecklingen mot länets bästa skola har nämnden i 
verksamhetsplan 2013 prioriterat ett kompetenscentrum för pedagogisk utveckling. 
Syftet är att till exempel initiera fortbildningsinsatser, bilda nätverk, ge stöd i 
metodutveckling och ha en koppling till aktuell forskning genom samverkan med 
högskola. Kompetensutveckling och pedagogiska strategier för elever med behov av 
särskilt stöd kommer att ingå i ett sådant forum. Befintlig kompetens inom elevstöd 
och specialpedagogik i kommunen, till exempel inom de särskilda 
undervisningsgrupperna är en viktig resurs att till vara. 

Den organisatoriska placeringen av ett sådant kompetenscentrum bör däremot ge en 
bred bas av spetskompetens inom olika utvecklingsområden och främja inriktningen 
mot både fristående och kommunala skolor och bör därför inte knytas till en specifik 
verksamhet för särskilt stöd inom en kommunal enhet. I den delen stödjer 
förvaltningen inte motionen. 

Tidigare beredning 
Ärendet har behandlats vid Kultur - och utbildningsnämndens sammanträde 
2012-10-09, KUN § 141, Dnr KUN 2012/57-610. 

Bilagor 
Utdrag ur protokoll KUN § 141, Dnr KUN 2012/57-610, 
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2012-09-07. 

'Ĵ ejLer Fneme 
kanslicnef Tf. Kommundirektör 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2Oi3,/5?-é0C/; 
2012 -06- 14 

D.nri 
KS loviim 

Motion 
Till Österåkers kommunfullmäktige 

Gör Aspergerverksamheten till ett kompetenscentrum 
Aspergerverksamheten är en kommunövergripande verksamhet belägen i lokaler i Söra 
skolan. Hösten och i slutet av 2011 fanns det 40 elever i verksamheten, vilket är enligt 
beställningen från Kultur- och utbildningsnämnden. Vid denna tidpunkt fanns upp till 15 
elever i akut kö till verksamheten. I den ordinarie skolan lägger man ner mycket tid och 
resurser för att hjälpa eleverna. Det är ett svårt arbete som inte alltid ger det resultat man 
önskar. Barnen blir kvar i den ordinarie skolan för länge. Kommunens Aspergerverksamhet är 
kunniga och ger bra resultat, till nytta för alla. 

Aspergerverksamheten i Söra är känd utanför kommunens gränser. Andra kommuners skolor 
kontaktar Aspergerverksamheten i Söra för att få råd och stöd. Mitt besök på skolan var 
väldigt positivt, och de ger ett mycket professionellt och engagerat intryck. Givetvis måste vi 
använda deras kunskaper, och ge barnen med behov det fina stöd som finns! Det blir även 
hjälp för andra skolor som inte behöver använda stora resurser med otillfredsställande resultat. 

Den Aspergerverksamhet som finns idag skulle kunna förädlas genom att ta tillvara på den 
spetskompetens som finns där. Därför föreslår vi att Österåkers kommun satsar på 
Aspergerverksamheten och gör den till ett kompetenscenter. 

Till exempel skulle ett sådant kompetenscenter erbjuda skolorna i kommunen handledarhjälp, 
ordna handledarträffar för dem som arbetar med barn med tillexempel Asperger eller andra 
barn med andra diagnoser och problembilder. Här skulle sannolikt på ett helt annat sätt än 
idag också stöd till föräldrar kunna ges i form av utbildning/information, etc, 

Ska Österåker bli bästa skolkommun i länet, då är en satsning på att förädla kommunens 
Aspergerverksamheten till ett kompetenscentrum en av de bästa åtgärder kommunen kan göra 
för hela sin skolverksamhet. 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Atl Aspergerverksamheten byggs ut till att bli ett unikt kompetenscenter. 

2012-06-06 

Ann-Christine Furustrand 



KOMM UNSTYRELSEN 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2013-01-07 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KS § 1:11 Dnr. KS 2010/192-622 

Utdrag: akten, K F  

Svar på mot ion från Ann-Christ ine 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 
Kommunkansliets tjänsteudåtände daterat 2012-12-19. 

- Elisabeth Gunnars (FP) beslutsförslag daterat 2012-12-17. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:11. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-12-11, § 189. 

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteudå tände daterat 2012-11-20. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Elisabeth Gunnars (FP) beslutsförslag 
innebärande att motionen att anses besvarad med hänvisning till att uppdraget att 
projektera en matsal i Skärgårdsstadsskolan återfinns i budget 2013, plan 2014 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans 
(M) eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen att anses besvarad med hänvisning till att uppdraget att projektera en 
matsal i Skärgårdsstadsskolan återfinns i budget 2013, plan 2014-2015. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

2015. 

Justerandes sign / t e r  I-, - — Utdragsbestyrkande 



Österåker 
i ( i )  

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

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. 

>-11-20. 

Staffan Enquist 
Tf Kommundirektör 
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ÖSTB^SsKÖMMIM 
KANSLIET 

2010 -12- o o,. 

Till Österåkers kommunfullmäktig! 

Motion 

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 

n «  i » 1 1  1 i . f  1 i 

Ann-Cnristin Furustrand 

Klas-Göipn Wändesjö 

Kristina Embäck 

HAWDLtaaNtNG 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-01-07 13(3 

KS § 1:10 Dnr. KS 2012/272-100 

Utdrag: akten, K F  

Svar på mot ion  från Ann-Christ ine Furustrand (S) och 
Kias-Göran Wändesjö (S) - Skolutvecklingsprogram fö r  
framtidens skola i Österåkers k o m m u n  

Ärende 
Kommunfullmäktige har 2012-05-09 mottagit ovanstående modon från Ann-
Christine Furustrand (S) och Idas-Göran Wändesjö (S) i Österåkers kommun. 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Kultur- och utbildningsnämnden. 

Tidigare beredning 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2012-12-19. 
- Elisabeth Gunnars (FP) beslutsförslag daterad 2012-12-17. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:10. 

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

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Elisabeth Gunnars (FP) beslutsförslag 
innebärande att 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. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans 
(M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som bifaller beslutsförslaget röstar ja. Den 
det ej vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista med 10 ja-röster, 3 nej-röster och 2 
avstår. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 
Forts. 

Justerandes sign J i j j Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-01-07 14(30) 

Forts. ICS § 1:10 

Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande 
V i  anser att ett kommu növergripande Skolutvecklingsprogram, är viktigt 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. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign - ; . f j  £ j~- Utdragsbestyrkande 



Österåker 
KD 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

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. 

Stgåmn Enqurer 
Tf Kommundirektör 



öfPWÄlQ«s KOMMUN I# 
iwMMUNSTYRELSEN 

2012 =05- 09 

Motion 
Till Österåkers kommunfullmäktige 

Skolutvecklingsprogram för 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 för 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 

Ann-Christine Furustrand Claes-Göran Wändesjö 

REMISS 
HANDLÄGGNING 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-01-07 18(31 

KS § 1:13 Dnr. KS 2012/402-100 

Utdrag: akten, K F  

Svar på mot ion  från Ann-Christ ine Furustrand (S)  - Var för  
inte e t t  kunskapsmål på 100 %? 

Ärende 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion dels att ett utvecklingsarbete 
startar som får i uppgift att ta fram en strategi och ett program för att väsentligt öka 
andelen elever som klarar kunskapskraven och dels att målet om 79,5 % av eleverna 
i grundskolan ska ha godkänt i alla ämnen slopas och ersätts med ett mer adekvat 
mål och ett mål som visar på högre ambition, varför inte 100 %? 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:13. 

Elisabeth Gunnars beslutsförslag daterad 2012-12-03. 
- Kommunkansliets tjänsteutiåtande daterad 2012-11-29. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-11-20, § 162. 
- Kultur- och utbildnings förvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-22. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Elisabeth Gunnars (FP) beslutsförslag 
innebärande att motionen bifalles i den del som avser ett kunskapsmål på 100 % 
och att motionen anses besvarad i den del som avser ett utvecklingsarbete för att ta 
fram en strategi och program för att öka andelen elever som klarar kunskapskraven. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till modonen. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalles i den del som avser ett kunskapsmål på 100 %. 

2. Motionen anses besvarad i den del som avser ett utvecklingsarbete för att ta fram 
en strategi och program för att öka andelen elever som Idarar kunskapskraven. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Justerandes sign j f~J t - f "  Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
1(2) 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2012-11-29 

Dnr KS 2012/0402-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Varför inte ett kunskapsmål på 100 % 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion dels att ett utvecklingsarbete 
startar som får i uppgift att ta fram en strategi och ett program för att väsentligt öka 
andelen elever som klarar kunskapskraven och dels att målet om 79,5 % av eleverna i 
grundskolan ska ha godkänt i alla ämnen slopas och ersätts med ett mer adekvat mål 
och ett mål som visar på högre ambition, varför inte 100 %. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalles i den del som avser ett kunskapsmål på 100 %. 

2. Motionen anses besvarad i den del som avser ett utvecklingsarbete för att ta fram 
en strategi och program för att öka andelen elever som klarar kunskapskraven. 

Redogörelse för ärendet 
Kultur- och utbildningsförvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet bl.a. "I 
Överenskommelse mellan den borgerliga Alliansen 2011-2014 framgår att målet är 
att alla elever som går ut grundskolan har sådana kunskaper att de uppnår minst 
nivån godkänd i alla ämnen vilket är förenligt med kunskapsmålet i skollagen. Något 
annat kunskapsmål finns inte i Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan. 
Förvaltningen föreslår att motionen bifalles i denna del." Vidare skriver man i 
tjänsteutlåtandet "För att förtydliga det gemensamma uppdraget och samordna 
insatserna föreslår förvaltningen att ledning och styrning av en kommunövergripande 
strategi för att öka måluppfyllelsen bår utgå från Kommunfullmäktige. Förvaltningen 
föreslår att motionen i den delen därmed ska anses besvarad." 

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



0 Österåker 
2(2) 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-11-20, § 162. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-22. 

StfWm 
Tf Kommundirektör 



Motion 

IQ^| 
Till Österåkers kommunfullmäktige 
2012-08-22 

Varför inte ett kunskapsmål på 100%? 

" Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter" Ur Läroplanen för 
grundskolan. 

Fler elever måste ges möjlighet att nå godkända kunskaper 

På vårterminen förra året fick 76,6 % av eleverna godkänt i alla ämnen enligt Österåkers 
kommuns egen årsredovisning för 2011. Det innebär att 23,4 %, eller nästan 1 200 elever inte 
uppnådde kunskapsmålet. Skolverkets statistik sett över tid årskurs 9 gällande åren 2002 -
2011 samtliga huvudmän i Österåker visar att andelen elever som nått målen i alla ämnen 
ligger kring 75-80 % . Det innebor att 95- 120 elever varje år går ut årskurs, dvs. slutar 
grundskolan med icke godkända betyg i alla ämnen och så här har det sett ut i tio år i 
Österåker. 
Ovanslående fakta visar på behovet av att snaras! starta ett utvecklingsarbete i syfte att se till 
att. fler elever ges de förutsättningar för utveckling och lärande som de har rätt till enligt lag 
och förordningar. Som vi ser del kan inte Österåkers kommun ha kvar målet om att endast 
79,5 % av eleverna i grundskolan ska ha godkänt i alla ämnen, Framförallt kan man 
ifrågasätta om det finns stöd i skollagen och av Skolverket/Skolinspektionen atl få sätta ett sä 
lågt mat. Det låga målet sänder dessutom ut fel signal som om Österåkers kommun är nöjd 
med att litet drygt en femtedel av eleverna inte klarar kunskapskraven. Vi borde infe vara 
nöjda förrän 100% får godkänt i alla ämnen! 
Det uppdrag och den utmaning som nu bör antas är att se till att eleverna ges det stöd som 
krävs för att de skall nä sin fulla potential, Vad krävs det då för uti Österåkers skall ge de 
återstående 23,4 procenten civ eleverna möjlighet att klara kunskapskraven? Svaret på den 
frågan borde ingå som uppdrag i ett utvecklingsprojekt i vilken professionen inom skolan bör 
ingå. Svaret på frågan är också viktigt att ha som underlag fö: politiskt beslutsfattande då den 
politiska uppgiften är att ge de förutsättningar som krävs för atL klar de mål som anges i lagar 
och förordningar. 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

All ett utvecklingsarbete startar som får i uppgift att ta fram en strategi och ett 
program för att väsentligt öka andelen elever som klarar kunskapskraven 

Atl målet om att 79,5 % a eleverna i grundskolan ska ha godkänt i alla ämnen slopas 
och ersätts med ett mer adekvat mål och ett mål som visar på en högre ambition, 
varför inte 100 %? 

För den socialdemokratiska gruppen 

Ann-Christine Furustrand (S) i i  

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -08- 3 0 

TÄldii/kol-löå/l) 

<T, 
- / /  \ 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-07 !6(3( 

KS § 1:12 Dnr. KS 2012/426-100 

Utdrag: akten, K F  

Svar på mot ion  från Ann-Christ ine Furustrand (S)  - S ta r ta  
motsvarande e t t  "Husfar/husmors"-projekt i grundskolan 

Ärende 
Motionen väcktes i Kommunfullmäktige 2012-10-01 av Ann-Christine Furustrand 
(S). Remitterad till Kultur- och utbildningsnämnden 2012-10-17. 

Tidigare beredning 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2012-12-19. 
- Elisabeth Gunnars (FP) beslutsförslag daterad 2012-12-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:12. 
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-12-11, § 190. 

- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänstudåtande daterad 2012-11 14. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Elisabeth Gunnars (FP) beslutsförslag 
innebärande att 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. 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 
Bo Edlén (V) och Stefan Cronberg (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans 
(NI) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som bifaller beslutsförslaget röstar ja. Den 
det ej vill röstar nej. 

Votering utfaller enligt bilagd voteringslista med 10 ja-röster, 4 nej-röster och 1 
avstår. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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. 

Forts. 

y J  ( i ' ~  Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-01-07 17(30) 

Forts. KS § 1:12 

Reservation 
Socialdemolaaterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

sterandes sign c ^ j y j  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. 

StMran Endprist 
Tf Kommundirektör 
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Motion 
Till Österåkers kommunfullmäktige 

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. 

ÖSTBRÅKERŜ SPftMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -09' 2 ? 

zo\i/nzb HÖD ( i )  | 
D.nr: 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

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

2012-09-17 

För den socialdemokratiska gruppen 

!hristine Furustrand 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-07 12(30) 

KS § 1:9 Dnr. KS 2012/224-100 

Utdrag: akten, K F  

Svar på mot ion  från Anas Abdul lah (S) och Rosita Olsson 
Palmberg (M) - Traf iksäkerhet 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 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:8. 
- Michaela Fletcher Sjömans (M) besluts förslag 2012-12-03. 

Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2012-11-28. 
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2012-10-23, § 374. 

- SamhäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2012-09-13. 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-06-19, § 94. 
- Kultur- och utbildnings förvaltningens tjänstudåtande daterad 2012-05-30. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att 
motionen anses besvarad med hänvisning till att ett skolutvecklingsprogram finns 
inom Kultur- och utbildningsnämnden. 
Anas Abdullah (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskott beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) 
yrkande eller enligt Anas Abdullah (S) yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Den som bifaller beslutsförslaget röstar ja. Den 
det ej vill röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista med 11 ja-röster och 4 nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att ett skolutvecklingsprogram finns 
inom Kultur- och utbildningsnämnden. 

Reservation 
Anas Abdullah (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

bjuds in. 

Justerandes sign RGt Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
1(2) 

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 



2(2) 

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. 

Stafran Enqvfél-—" 
Tf Kommundirektör 

Feter PTeme 
Kanslichef 
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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 beslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen 

Att 

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

Och erbjuda alla skolor i kommunen att delta i densamma. 

För Socialdemokraterna 

Anas Abdullah Rosita Olsson Palmbag, 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-07 20(30) 

KS § 1:15 Dnr. KS 2012/38-739 

Utdrag: akten, K F  

Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap I § SoL 

Ärende 
Kommunerna har skyldighet att till Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över många 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för gynnande beslut. 

Tidigare beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-12-12, § 1:9. 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2012-11-28. 

- Socialnämnden har behandlat ärendet 2012-11-22, § 198. 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2012-10-16. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att Kommunfullmäktige noterar Socialnämndens rapport samt att 
Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten inte finns några ej 
verkställda gynnande beslut per den 30 september 2012. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar Socialnämndens rapport. 

2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten inte finns några ej 
verkställda gynnande beslut per den 30 september 2012. 

Justerandes sign U tdragsbestyrkande 



Österåker 
i ( i )  

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2012-11-28 

Dnr KS 2012/0038-739 

Till Kommunstyrelsen 

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen 
(SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar Socialnämndens rapport. 

2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten inte finns några ej 
verkställda gynnande beslut per den 30 september 2012. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunerna har skyldighet att till Socialstyrelsen och revisorerna rapporta in 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för gynnande beslut. 

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

Tidigare beredning 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2012-11-22, § 198. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-16. 

Sjafåan Enqvist 
Tf Kommundirektor 

/Veter Freme 
/ Kansnthef 


