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ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
25 (32) 

2012-12-17 

KF § 234 Dnr. KS 2011/164-005 
Utdrag: akten, 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) - Bärbar dator till alla 
• ** o 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. 

Beredning 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2012-12-03, § 253. 
- 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. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Svar på motionen bordläggs då ordföranden samt 1 :e vice ordföranden för Kultur- och 
utbildningsnämnden ej är närvarande. 

Utdragsbestyrkande 
... i \ \ \ tt / \  



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-10-09 13 (28)2^ 

KUN § 142 Dnr 2012/66-005 

Utdrag: Akt, KS/KF 

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

Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 
2011-08-22 att Österåkers kommun skyndsamt genomför insatsen att förse alla 
lärare i Österåkers kommun med en bärbar dator. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 
daterat 2012-9-10. 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad i och med att medel har avsatts för utveckling av IT i 
skolan. 

Protokollsanteckning 
Klas-Göran Wänesjö (S) medges lägga följande protokollsanteckning 
"Den socialdemokratiska gruppen är glada att delmål i den motion som Ann-
Christine Furustrand har skrivit har genomförts när det gäller 
grundskolelärarna. Nu vill vi att nämnden fortsätter med övriga lärargrupper 
som inte ingått i den satsning som kommunen gjort. Vi anser att tekniken idag 
ger alla lärare bättre förutsättningar för att skapa en bra pedagogisk insats. 
Klas-Göran Wändesjö (S) 



ö Österåker BESLUTSFÖRSLAG 1(1) 

Kultur- utbildningsnämndens ordförande 
Elisabeth Gunnars 

2012-10-29 Dnr KUN 2011/0066-005 

Till Kommunstyrelsen 

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

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

Bakgrund 
Hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2012-09-10. 

Motivering 

Motionen anses besvarad i och med att medel har avsatts för utveckling av IT i 
skolan. 

Elisabeth Gunnars / ' j  
Kultur- och kbildninesnämndens ordförande 

ström 
Politisk sekreterare 



0 Österåker 
i ( i )  

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kerstin Johansen 

Tjänsteutlåtande 
2012 09 10 

Dnr KUN 2011/0066-005 

Till 
Kultur - och utbildningsnämnden 

Svar på motion - Bärbar dator till alla lärare i 
Österåkers kommun 

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

1. Motionen - Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun anses besvarad i och 
med att medel har avsatts för utveckling av IT i skolan. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunfullmäktige har 2011 08 25 mottagit motion avseende bärbar dator till alla 
lärare i Österåkers kommun från socialdemokraterna i Österåkers kommun. 
Kultur - och utbildningsnämnden har av kommunkansliet uppdragits att besvara 
motionen. 

Förvaltningens slutsatser 
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 
Överenskommelse mellan den borgerliga alliansen 2011 - 2014 

Tf. förvaltningschef 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
26 (32) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17 

KF § 235 Dnr. KS 2012/338-100 
Utdrag: akten, 

Svar på motion nr 24/2012 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. 

Beredning 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2012-12-03 § 254. 
- 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. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Svar på motionen bordläggs då ordföranden samt 1 :e vice ordföranden för Kultur- och 
utbildningsnämnden ej är närvarande. 

Justeraqdes sign 
- vH 4 K 

U tdragsbestyrkande 



VOTERINGSLISTA KS 2012-12-03, § 254 
KO MMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMM1 JN (mandatperiod 2010-2014) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn 

När
varande 

Ersättare 
J N A 

M Johan Boström X J 

M Eliza Roszkowska-Öberg X J 

M Hampe Klein X J 

M Conny Söderström X J 

FP Elisabeth Gunnars l :e vice ordf X J 

FP Pablo Garay X J 

C Björn Pålhammar X .1 

KD Mikael Ottosson X J 

ÖP Rolf Granström X J 

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

S Anas Abdullah - Hans Johansson N 

s Marie Ende X N 

RP Stefan Cronberg X J 

MP Michael Solander X N 

M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X J 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén X 

FP Fredrik Pahlberg X 

S Hans Johansson X 

RP Roger Johansson X | 

V Bo Edlén X 

Resultat 11 4 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-10-09 12 

KUN § 141 Dnr KUN 2012/57-610 

Utdrag: Akt, KS/KF 

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

Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 
2012-06-06 att aspergerverksamheten byggs ut till att bli ett unikt 
kompetenscenter. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 
daterat 2012-09-07. 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad med att förvaltningen stödjer utvecklingen av 
pedagogiska strategier för särskilt stöd och kompetensutveckling. Däremot 
stödjer förvaltningen inte att verksamheten knyts till en specifik verksamhet för 
särskilt stöd inom en kommunal enhet. 

./ 



0 Österåker BESLUTSFÖRSLAG 1(1) 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande 2012-10-29 Dnr KUN 2012/005 7-610 
Elisabeth Gunnars 

Till Kommunstyrelsen 

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

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

Bakgrund 
Hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2012-09-07. 

Motivering 

Motionen anses besvarad i enlighet med Kultur- och utbildningsförvaltningens 
slutsatser. 

Elisabeth Gunnars X 
Kulrar/ och utbildningsnämndens 

oa BäeKström 

ordförande 

Politisk sekreterare 



0 Österåker 
1(2) 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kerstin Johansen 

Tjänsteutlåtande 
2012 09 07 

Dnr KUN 2012/0057-610 

Till Kultur - och utbildningsnämnden 

Svar på motion - Gör aspergerverksamheten till ett 
kompetenscentrum 

Förslag till beslut 

Kultur - och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen - Gör aspergerverksamheten till ett kompetenscentrum - anses besvarad 
i enlighet med kultur - och utbildningsförvaltningens slutsatser. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunfullmäktige har 2012 06 14 mottagit motionen - Gör aspergerverksamheten 
till ett kompetenscentrum från socialdemokraterna i Österåkers kommun och 
överlämnad denna på remiss till Kultur - och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens slutsatser 
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 2012.1 
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 
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 



2(2) 

Österåker 
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. 

Björn Moe 
Tf förvaltningschef 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 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 
foreslå 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) 



0 Österåker 
i(D 

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 Skärgårdsstadsskolan 
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 
föreslå 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 
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 
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. 

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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0 Österåker 
VOTERINGSLISTA KS 2013-01-07, § 1:10 

KO MMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN mandatperiod 2010-2014) 
Parti LEDAMÖTER 

Namn Närvarande Ersättare j N A 
M Johan Boström X J 

M Eliza Roszkowska-Oberg - Christina F. J 

M Hampe Klein X J 

M Conny Söderström X J 

FP Elisabeth Gunnars i :e vice ordf X J 

FP Pablo Garay - Fredrik P. J 

C Björn Pålhammar X J 

KD Mikael Ottosson X J 

OP Rolf Granström X J 

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

s 
s 

Anas Abdullah X N s 
s Marie Ende - BoE. A 

RP Stefan Cronberg X N 

MP Michael Solander X A 

M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X J 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén -

FP Fredrik Pahlberg X 

S Hans Johansson -

RP Roger Johansson X 

V Bo Edlén X 

Resultat K) 3 2 

vvv , )  /K-v 



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 Klas-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. 
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 
foreslå Kommunstyrelsen förestå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 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) 

-



0 Österåker 
i ( i )  

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 
Kiaes-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. 

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. 

Förslag till beslut 

Björn Moe 
förvaltningschef 

/ .  — 
Kerstin "Johansen 
sakkunnig utbildning 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-11 -20 7(20) 

KUN § 162 Dnr KUN 2012/0070-610 

Utdrag: Akt, Produktionsstyrelsen, KS/KF 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) - Varför inte 
ett kunskapsmål på 100% 

Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 
2012-09-03 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. Dels att målet om att 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 en högre ambition, varför inte 100%. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 
daterat 2012-10-22. 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

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

1. Motionen bifalles i den del som avser ett kunskapsmål på 100% 
2. Motionen anses besvara i den del som avser ett utvecklingsarbete för att ta 

fram en strategi och program för att öka andelen elever som klarar 
kunskapskraven. 
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Kultur- och utbildningsnämndens ordförande 
Elisabeth Gunnars 

2012-12-03 Dnr KUN 2012/0070-610 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Varför inte ett kunskapsmål på 100 %? 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att motionen bifalles i den del som avser ett kunskapsmål på 100%. 
2. 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. 

Bakgrund 
Hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2012-10-22. 

Motivering 
Motionen besvaras i enlighet med Kultur- och utbildningsförvaltningens 
slutsatser. 

Elisabeth Gunnars 
Kultur- och utbildningsnämndens ordförande 

•Moa Bäekgtröm 
Politisksekreterare 
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Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Kerstin Johansen 

Tjänsteutlåtande 
2012-10-22 

Dnr KUN 2012/0070-610 

Till 
Kultur - och utbildningsnämnden 

Svar på motion 

- Varför inte ett kunskapsmål på 100 % 

Förslag till beslut 

Kultur - och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

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

2. Motionen - Varför inte ett kunskapsmål på 100 % 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 
Kommunfullmäktige har 2012 08 30 mottagit ovanstående motion från den 
socialdemokratiska gruppen. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Kultur -
och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens slutsatser 
I Överenskommelse mellan den borgerliga Alliansen perioden 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.. 

Kultur - och utbildningsnämnden tar i enlighet med nämndens reglemente fram 
förslag till övergripande långsiktiga målområden och strategier för nämndens 
verksamhet. 
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g Österåker 
I Kultur - och utbildningsnämndens budget för 2013 samt plan 2014 - 2015 har 
nämnden avsatt medel för att andelen elever som når kunskapsmålen ska öka. 
Nämnden har föreslagit att ytterligare resurser tillförs för att bygga upp ett 
kompetenscentrum med koppling till aktuell skolforskning som kan fungera som ett 
stöd i skolornas utvecklingsarbete. 

För att öka andelen elever som når kunskapsmålen krävs insatser på såväl strukturell 
som lokal skolnivå. Analys av vilka faktorer som påverkar måluppfyllelse finns 
bland annat inom Skolverkets forskningsöversikt och analyser. 

Nämndens satsningar utgör en del av de utvecklingsinsatser som samtliga nämnder 
har ett ansvar för utifrån Kommunfullmäktiges mål - länets bästa skola. För att nå 
målet krävs insatser från samtliga nämnder utifrån respektive verksamhetsområde. 

För att förtydliga det gemensamma uppdraget och samordna insatserna föreslår 
förvaltningen att ledning och styrning av en kommunövergripande strategi för att öka 
måluppfyllelsen bör utgå från Kommunfullmäktige. 
Förvaltningen föreslår att motionen i den delen därmed ska anses besvarad. 

Bilagor 
Överenskommelse mellan den borgerliga Alliansen 2011 - 2014. 

Beslut bör delges 
Produktionsstyrelsen 

.erstin Johansen 
tf förvaltningschef sakkunnig utbildning 



Överenskommelse mellan den 
borgerliga Alliansen -

Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna samt Österåkerspartiet 

perioden 2011 - 2014. 

Partierna enligt ovan har beslutat att gemensamt ta ett fortsatt ansvar för den politiska ledningen av 
Österåkers kommun. Vi lovar inte allt till alla men vi håller det vi lovar. 

Vision 
Vi har fått mandat av våra kommuninvånare att ta ansvar för Österåker. Detta ansvar ska vi använda 
till att utveckla vår kommun till en kommun där mer makt ligger hos invånarna och mindre hos 
politikerna. I de vardagsnära besluten om till exempel barnomsorg, skola och omsorg om äldre och 
funktionshindrade ska makten utgå från dem som närmast berörs av dessa tjänster. Österåker ska vara 
en valfrihetskommun präglad av mångfald. Olika former av frivillig verksamhet hos enskilda och 
organisationer ska tas tillvara. Ett folkhälsoperspektiv ska alltid prägla kommunens verksamhet. 

Österåker ska fortsätta att utvecklas till en kommun där närheten till hav och skärgård tydliggörs. 

Det ska vara lätt att vara företagare i Österåker och kommunen ska upplevas som en trygg kommun. 

Österåker ska sträva efter att under mandatperioden få utmärkelsen "Ungdomens kommun". Grunden 
till detta ligger i att ta fram ett ungdomspolitiskt program. 

Vi ska arbeta för att fler alternativ etablerar sig. Finansieringen ska utformas så att alternativa och 
kommunala verksamheter även fortsättningsvis finansieras på likvärdigt sätt. 

Möjligheten till närproducerade råvaror för skolans och omsorgens matproduktion utreds. 

Skola 
Österåker ska vara en attraktiv skolkommun dit elever, lärare, skolledare och övrig skolpersonal söker 
sig. Grundskolans viktigaste uppgift är att utbilda och utveckla eleverna samt att stimulera 
nyfikenheten. I skolan måste därför ordning och reda råda. God ordning är en förutsättning för en bra 
och lärande arbetsmiljö och det ska självklart vara nolltolerans mot all form av mobbing. 

Vårt mål är att alla elever som går ut grundskolan ska ha sådana kunskaper att de uppnår minst nivån 
godkänd i alla ämnen och vårt närmaste delmål är att alla elever som går ut grundskolan ska ha minst 
godkänt i kärnämnena. Tillsammans med skolans personal och föräldrarna ska vi regelbundet 
analysera vilka mått och steg som behöver vidtas för att nå dessa mål. 

Utbildningen på gymnasienivå ska hålla hög kvalitet. Gymnasieutbildningarna i Österåker ska tillhöra 
de ledande i landet. 

En särskild satsning på barn i behov av särskilt stöd görs under mandatperioden. 

Satsning görs under mandatperioden för att öka användandet av IT-teknik i skolan. 

För att förbättra matematikkunskaperna erbjuds elever mattecoach på nätet. 
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Barnomsorg 
Föräldrar vet vad som är bäst för deras egna barn. Därför ska barnomsorgen erbjuda valfrihet och 
mångfald. All barnomsorg ska ges rimliga förutsättningar att utvecklas med hög kvalitet. 

Andelen vuxna i förskolan ska öka. 

Frågan om de så kallade 15-timmarsbarnen ska utredas. 

Övrig omsorg 
Valfriheten inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade ska vidareutvecklas. 

Under mandatperioden ska "bo ihop garanti" utredas för särskilda boenden och nya boenden ska 
anpassas därefter. 

Den som får hemtjänst ska ha ett avgörande inflytande på vad som ska utföras inom den beviljade 
tiden. De äldres möjlighet att påverka sin dag på våra särskilda boenden ska öka och det sociala 
innehållet ska utvecklas för allas trevnad. 

Särskilda insatser ska göras för att stödja dem som vårdar sina anhöriga. Anhöriga till 
funktionshindrade ska erbjudas avlastning för att koppla av eller för att genomföra aktiviteter som den 
anhörige inte deltar i, samt ge förutsättningar för föräldrar att kunna ägna sig åt den 
funktionshindrades syskon. Samarbetet med de anhöriga ska utvecklas. 

Ekonomi och skatt 
Sunda finanser är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och bra verksamhet till gagn för 
kommuninvånarna. 

Kommunalskatten är den största enskilda utgiften för låg och medelinkomsttagare. Det är därför 
viktigt att denna kan hållas så låg som möjlig. Medel ska dock avsättas för de prioriterade 
verksamheterna och för att klara de uppställda kvalitetsmålen. 

Samtidigt måste automatiska kostnadsökningar begränsas genom fortsatt utveckling och 
effektivisering av arbetsformer och organisation samt genom samutnyttjande av resurser av olika slag 
med andra kommuner i vår närhet. Vi vill därför pröva olika former av samverkan inom flera områden 
for att därigenom öka kvalitén på tjänster till invånarna samtidigt som kostnaderna minskar. 

Miljö och samhällsplanering 
Österåker är en kommun i stark utveckling. Vi ska fortsätta att utveckla Österåker till en av de mest 
attraktiva kommunerna i Stockholms län. Kanalstaden ger möjlighet till en långsiktig utveckling av en 
helt ny centrumnära stadsdel längs båda sidorna av Åkers kanal och med kajfront mot skärgården. 
Under mandatperioden fullföljs också detaljplanearbetet för Svinninge. 

Mer mark ska förberedas för bostäder och arbetsplatser. Vi vill ha en mångfald av bostäder. 
Mångfalden avser storlek, geografisk belägenhet och upplåtelseform. Byggandet av mindre lägenheter 
ska eftersträvas. 

Upprustningen av den yttre miljön ska fortsätta med intensifierad kraft. Det ska synas att man kommer 
till en välskött och vacker kommun när man kommer till Österåker. Vackra parker i centrala lägen är 
en viktig del i samhällsplaneringen. 

Snabba åtgärder ska vidtas mot klotter och annan skadegörelse. Städningen av de allmänna utrymmena 
ska förbättras och industriområdena rensas upp och hållas rena från skräp. 
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Möjligheten att ytterligare förenkla bygglovsreglerna ska prövas. 

Vi måste ta vårt ansvar för att havet ska bli renare och naturen skyddas. Bättre havsmiljö innebär stora 
fördelar för Österåker och andra skärgårdskommuner. Österåkers viktigaste bidrag till en bättre 
havsmiljö är den utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp som ska genomföras i 
förnyelseområdena. 

Vår skärgård erbjuder en enastående och unik miljö och det är därför viktigt att den skyddas mot 
förstörelse. Utvecklingen i skärgården måste ske varsamt och drivas i harmoni med den unika miljön 
och tillsammans med de bofasta. 

De obebyggda öarna och stränderna i kommunen ska skyddas och bevaras till förmån för kommande 
generationer. 

Varsamhet vid utbyggnad och omvandling ska vara vår ledstjärna. Planläggning av kommunen ska ske 
med hänsyn till vår natur och våra grönområden. 

Kommunikationer 
Kommunikationerna är av central betydelse för ett väl fungerande Österåker. En förutsättning för att 
Österåker ska kunna fortsätta att skapa nya attraktiva bostadsmiljöer är att vägnätet byggs ut och 
kollektivtrafiken ytterligare förbättras. 

Väg 276 genom Åkersberga måste byggas till på sådant sätt att dagens bilköer avsevärt minskas. 
Trafikverket har ansvar för att så sker. Trafikverket har också ansvaret för att bygga ut 
Svinningevägen. 

Förutsättningarna för en ny genomfart, med möjlighet att trafikförsörja även centrala delar av 
kommunen, undersöks samtidigt som vi ställer krav på Trafikverket att väg 276 norr om Åkersberga 
förbättras och förses med gång- och cykelväg för de oskyddade trafikanterna. 

Dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan måste snarast fullföljas. Fler linjer och tätare busstrafik 
måste tillkomma, även nattetid. Fungerande kommunikationer både inom skärgården och till och från 
centralorten är också av väsentlig betydelse. Möjligheten till kompletterande kommunikationer med i 
huvudsak små bussar undersöks. 

Landstinget har det samlade ansvaret för att kollektivtrafiken byggs ut. 

Vi ska fortsätta binda samman Österåkers olika delar. Det ska vara möjligt att nå kommunens olika 
delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar. 

Trafikverkets färjerederi måste omgående etablera en tidtabell med fasta och tätare avgångar även 
under icke högtrafiktid. 

Även Österåkers kommun med sina 40 000 invånare har behov av båtförbindelser från fastlandet till 
skärgården och Vaxholm via Österskärs biygga och i en framtid från Kanalstaden. 

Företagande 
Företagande och entreprenörsanda är ytterst väsentliga för att en kommun ska upplevas positivt. 
Företagen ger arbetstillfällen och kan svara för ett positivt tillskott bl.a. inom servicesektorn. Det ska 
bli lättare att etablera nya företag i kommunen. Genom en etablering av nya företag minskar också 
utpendlingen från kommunen. 

Österåker ska vara bland de 10 främsta kommunerna för foretag att verka i. 
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Kommunen ska aktivt verka för goda villkor för nya och befintliga företag och i nära samarbete med 
företagarna verka för nyetableringar även i skärgård och glesbygd. 

Kultur och fritid 
Ett rikt kulturliv och en bra fritidsverksamhet är av avgörande betydelse för trivsel och trygghet för 
alla invånare. 

Det är viktigt att det finns platser där barn och ungdomar samt äldre kan samlas och delta i aktiviteter. 
Exempel på detta är våra ungdomsgårdar och träffpunkt Fyren. 

Föreningsliv och andra ideella verksamheter har stor betydelse för ungdomars fritid. Kommunen 
stödjer dessa organisationers arbete. 

Det är viktigt att det är barnen och ungdomarnas behov och önskemål som är med och styr hur de 
kommunala resurserna utnyttjas. Detta ska underlättas genom att en kultur- och fritidscheck tas fram. 

Föreningsstödet bör förstärkas och möjligheten att anställa en idrottsstrateg övervägas. 

De ideella föreningarna ska stimuleras att ta över drift av anläggningar och annan verksamhet. 

Österåkers sportcentrum ska utvecklas vidare. 

Arbetet med Kulturknuten genomförs under mandatperioden. 

Trygghet 
Det ska vara tryggt att bo och verka i Österåker. Nolltolerans ska gälla mot brott och skadegörelse. 

Ett samverkansavtal ska komma till stånd med polisen. 

Flera trygghetsvandringar ska genomföras. 

En Österåkersmodell för det förebyggande arbetet tas fram. 

Organisatoriska frågor, enligt bilaga 1 
Fördelning av uppdrag mellan partierna i alliansen, enligt bilaga 2 
Ekonomiska frågor, enligt bilaga 3 

Åkersberga den 19 december 2011 

Moderaterna Folkpartiet 

Centerpartiet Kristdemokraterna 

Österåkerspartiet 
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0 Österåker 

Försättsblad ärende 15 

— innehåller resterande handlingar till ärende 15 



0 Österåker 
VOTERINGSLISTA KS 2013-01-07, § 1:12 

KO MMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN mandatperiod 2010-2014) 
Parti 

M 

LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare J N A 

Parti 

M Johan Boström X J 

M Eliza Roszkowska-Öberg - Christina F. J 

M Hampe Klein X J 

M Conny Söderström X J 

FP Elisabeth Gunnars i :e vice ordf X J 

FP Pablo Garay - Fredrik P. J 

C Björn Pålhammar X J 

KD Mikael Ottosson X J 

OP Rolf Granström X J 

S 

S 

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

S Anas Abdullah X N 

N S Marie Ende - Bo E. 

N 

N 

RP Stefan Cronberg X N 

MP Michael Solander X A 

M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X J 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén -

FP Fredrik Pahlberg X 

S Hans Johansson -

RP Roger Johansson X 

V Bo Edlén X 

Resultat 10 4 1 

Ul% 11C r 



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 
foreslå 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 

V Bi/ 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-12-11 15 (28) 

Klas-Göran Wändesjö (S) 

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

v ̂  



Österåker 
i ( i )  

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. 

Förslag till beslut 

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. 

Kerstift'Johansen 

? 

Kultur - och utbildningschef sakkunnig utbildning 



O Österåker 

Försättsblad ärende 16 

- innehåller resterande handlingar till ärende 16 



o Österåker 
VOTERINGSLISTA KS 2013-01-07, § 1:9 

KO MMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN mandatperiod 2010-2014) 
Parti LEDAMÖTER 

Namn Närvarande Ersättare J N A 
M Johan Boström X J 

M Eliza Roszkowska-Oberg - Christina F. J 

M Hampe Klein X J 

M Conny Söderström X J 

FP Elisabeth Gunnars l:e vice ordf X J 

FP Pablo Garay - Fredrik P. 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X J 

OP Rolf Granström X J 

N 
- — 

S Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X N 
- — 

s Anas Abdullah X N 

s Marie Ende Bo E. N 

RP Stefan Cronberg X J 

MP Michael Solander X N 

M Michaela Fletcher Sjöman, ordförande X J 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén -

FP Fredrik Pahlberg X 

S Hans Johansson • 

RP Roger Johansson X 

V Bo Edlén X 

Resultat 11 4 

\-v) A-



BESLUTSFÖRSLAG 

Kommunstyrelsens ordförande 2012-12-03 Dm KS 2012/224-100 
Michaela Fletcher Sjöman 

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" 

i \ 
Michaela FlefcherSjömaa^ 
Kommunstyrelsen ordförande 

Joachim Holmqwist 
Politisk sekreterare 
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BYGGNADSNÄMNDEN 2012-10-23 9(95) 

§374 

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

ÖSTERÅKERS 
KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -11- 21 
§374 

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

Löit / i t - t - ioö 
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: 

Ja-röst Nei-röst 

Sven Hugosson 
Viking Skeeborg 
Mats Höjbrant 

Rosita Olsson Palmberg 
Elisabeth Karlstedt 
Valeria Gallardo 

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. 

sterandes sign Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Harry Bertilsson 2012-09-13 

Dnr BN 2012/53-512 C l )  

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 att 
delta i densamma. 

Förvaltningens slutsatser 
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. 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/ F5> 

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 för 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: ^ Q K 2 .  - O G i R  

Parti LEDAMÖTER 
Namn 

Närv Frånv § g 
J a  

4 
Nej Avst 

§ 
Ja Nej Avst 

§ 
Ja Nej Avst 

M Peter Rönnlund — 
S Klas-Göran Wändesjö 1 
M Anneli Undén 1 X 
M Mary X Jensen l X 
M Leif Wicklund 1 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 X 
FP Elisabeth Gunnars, 

ordf. l X 

ERSÄTTARE 
M Kristina Lemon i U t  X 
M Mats Ifvarsson l 
M Angelica Tallin 

Olausson l 
FP Mathias Lindow — 

ÖP Ulrika Walberg i X 
S Tommy Rindewall — — 
MP Hector Gallardo — — 

C1 t 

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: 

S • 6» 

\\skalman\anv\birgittaj\birgittas\nämndadministration\kun votering.doc 
2012-01-16 



Österåker 
1(2) 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Björn Moe 

Tjänsteutlåtande 
5/30/2012 

Dnr KUN 2012/0040-512 C*) 

Till Kultur- och utbildni g^STÉI&KERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -06- 2 9 
D.nr: 
'<SZOl2./m'iOO(3l 

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. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

- Motionen avslås med hänvisning till att det är upp till varje 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 
ffiskölorna respektive styrelseoch 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 cykelövningar. I 
samband med att man förflyttar sig i närsamhället 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 

Förslag till beslut 



2(2) 

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

Elisabeth Johansson 
Förvaltningschef 

Björn Moe 
Utvecklingsledare 



0 Österåker 

Försättsblad ärende 17 

- innehåller resterande handlingar till ärende 17 



0 Österåker 
SOCIALNÄMNDEN 20121 l22Sammanträdespi"otokoll 

SN § 198 Dnr. SN 2012/2-750 

Utdrag: KS, akt 

Kvartals rapport 3 av ej verkställda beslut från Socialnäm 

Kvartalsrapport 3 av ej verkställda beslut från Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteutlåtande 2012-10-16 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens beslut 

1. anteckna rapporten till protokollet. 
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

15(27) 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -11- 3 0 
D.nn i 
uifn 2<912/ 38 -

_ -u 
Justerandés signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
i ( i )  

Socialförvaltningen 
Anne Simmasgård 

Tjänsteutlåtande 
2012-10-16 

Dnr SN 2012/0002-750 

Till Socialnämnden 

Kvartalsrapport 3 av ej verkställda beslut från 
Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Socialnämndens beslut 

1. anteckna rapporten till protokollet. 
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) 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 hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Sol som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för gynnande beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
Det fanns inga ej verkställda beslut per den 30 september 2012. 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Anne Simmasgård 
socialchef 


