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0 Österåker Interpellationssvar 

Socialnämndens ordförande 
Helena Jungenstam 

2013-03-06 Dnr KS 2013/20-101 (2) ( t  

Till Kommunfullmäktige 

Svar på interpellation från Ann Christine Furustrand (S) -
Nolltolerans mot vräkning som berör barn 

Interpellation har ställts till Socialnämndens ordförande Helena Jungenstam 
rörande nolltolerans mot vräkning som rör barn. Frågeställningen har utretts 
vid socialförvaltningens vuxenstödsenhet. 

Ann-Christine Furustrand (S) har ställt följande frågor: 

1. Undrar hur vi skall skapa en nolltolerans mot vräkningar som rör barn? 
2. Hur fungerar kommunens rutiner för att motverka att barn berörs av 
vräkning från sina hem? 
3. Vad behöver förbättras för att förhindra att barn i Österåker blir berörda av 
vräkning? 
4. Är det möjligt att komma överens med fastighetsägarna i kommunen att 
vräkning inte skall genomföras innan socialförvaltningen getts rimlig tid och 
möjlighet att agera? 

A-C Furustrand refererar till Kronofogdens rapport för 2012 att 4 barn i 
Österåker varit föremål för vräkning från bostad som de förhyrt i 1 :a hand 
direkt av fastighetsägaren. 
Vid socialförvaltningens uppföljning av dessa uppgifter framkommer att de 
avser två fall och i fall 1 har tre barn berörts av att en av föräldrarna har avhyst 
från sin bostad. Barnens behov är dock tillgodosett då de har sitt permanenta 
boende hos den andre föräldern som har ett ordnat boende. I fall 2 avses ett 
barn, föräldern har funnit annat boende i en angränsande kommun och flyttat 
innan avhysningen verkställdes. 
Inget barn i Österåker har under 2012 avhysts från ett 1 :a hands boende av 
Kronofogden. 

Socialnämnden har en utarbetat rutin vid uppkomst av el och hyresskulder som 
syftar till att ge den enskilde stöd att agera runt sin skuld situation. Hyresvärdar 
och elbolag har en skyldighet att anmäla till Socialnämnden att skuld 
uppkommit som kan medföra avhysning eller att el leveransen avslutas. 



Socialförvaltningens rutin: 

1. Informationsbrev inkommer till socialförvaltningen och det diarieförs som 
inkommen handling i nämndens verksamhetssystem Procapita. (Är hushållet 
aktuellt vid ekonomiskt bistånd överlämnas informationen till handläggande 
socialsekreterare.) 

2. Kontroll görs mot folkbokföringsregister angående hushållets 
sammansättning och förekomst av barn under 18 år. 

3. Brev ställs till den enskilde där denne informeras om att Socialnämnden har 
erhållit information från fordringsägare att skuld uppstått och att den enskilda 
kan erhålla stöd från socialförvaltningen. 

4. Hushåll där det förekommer barn under 18 år kontaktas vårdnadshavaren 
även via telefon i syfte att erbjuda stöd av socialförvaltningen. 

5. Den enskilde erbjuds att träffa socialsekreterare för att genomlysa varför 
skulden uppstått och gemensamt utreda om den enskilde kan lösa skulden på 
egen hand eller om hushållet är i behov av ekonomiskt bistånd. 

6. Utifrån hushållets förmåga bistås hushållet utifrån det specifika behovet. Det 
kan innebära kontakt med fordringsägare, kronofogden, bistånd till skuld mm. 
Uppkommer oro kring förälderns förmåga att tillgodose barnets behov görs 
oros anmälan till familjestödsenheten. 

Socialnämndens rutin fungerar väl och bidrar till direkt kontakt med den 
enskilde och förhindrande av avhysning från bostaden och avstängning av elen. 
Vid kontakt med Kronofogden och fastighetsägare förskjuts vanligtvis 
avhysningen för att ärendet skall kunna utredas och eventuella åtgärder skall 
kunna genomföras. 

Det är svårt att finna direkta åtgärder som skulle förhindra att vårdnadshavare 
underlåter att betala hyran och därigenom riskerar avhysning. Socialnämnden 
kan agera först efter att fordringsägarna informerat Socialnämnden. Utifrån 
hushållets specifika situation medverkar fastighetsägarna på ett förtjänstfullt 
sätt till lösningar som förhindrar avhysning. 

Socialnämnden har ett strukturerat arbetssätt och ett mycket gott samarbete 
med fastighetsägarna i kommunen som förhindrar att barn vräks från sin 
bostad. Det är dock ytterst alltid vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets 
behov, om föräldern brister i sin omsorgsförmåga kan Socialnämnden bistå. 

Helena Jungenstam (M) 
Socialnämndens ordförande 
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0 Österåker K ,  Interpellationssvar 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher Sjöman 

2013-03-18 Dnr KS 2013/20-101 (6) 

Till Kommunfullmäktige 

Svar på interpellation från Ann Christine Furustrand (S) -
Angående uppgiften om tomma platser i skolorna 

Socialdemokraterna genom Ann Christine Furustrand har i sin interpellation 
lyft frågan vad uppgiften om 850 tomplatser i kommunens står för. 

Uppgiften om tomma platser har tagits fram utifrån 

1. Faktiskt antal inskrivna elever per skola. 

2. Förfrågan till rektorerna om respektive skolas maxkapacitet. 

o • • 2 • • • Någon koppling till m per elev har inte gjorts i detta sammanhang. Denna 
schablon ligger däremot till grund för lokalersättningen. Någon schablon 
avseende antal elever per klass är inte heller medräknad. 

Anledningen till att Kultur- och utbildningsnämnden ställde frågan om 
skolornas kapacitet till rektorerna i stället för att använda schablonen om 10m2 

per elev, var att träffsäkerheten skulle bli bättre vad gäller de reella 
möjligheterna utifrån t ex pedagogiska och organisatoriska faktorer som kan 
påverka antal elever som en skola kan ta emot. 

Michaela rletcher Sjom; 
Kommunstyrelsen ordförande 
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Interpellation 
till Michaela Fletcher Sjöman (M) 
kommunstyrelsens ordförande 

Angående uppgiften om tomma platser i skolorna 

I det tjänsteutlåtande som låg till grund för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott vad 
gäller ombyggnaden av Söraskolan, fanns en uppgift om att det finns 850 tomma platser i 
Österåkers skolor. Uppgiften är ett teoretiskt antagande om att det i varje klassrum i varje 
kommunal skola om man maximera elevantalet till 30 elever, hur många fler elever kan man 
då trycka in, den sammanlagda summan är då 850. Alltså, uppgiften säger att det rent 
teoretiskt går att trycka in 850 fler elever i kommunens skolor, men uppgiften säger inte att 
det står 850 tomma platser. Det är en väsentlig skillnad. 

Nu har uppgiften används i media, i tidningen Kanalen av dig, som ett påstående om att det 
skulle gapa så många tomma platser i kommunens skolor. 

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att det inte sprids en felaktig bild av kommunens 
skolor, därför lyfter vi nu upp frågan om vad uppgiften står för, med förhoppning om att den 
används på rätt sätt. 

Mot bakgrund av ovanstående blir min fråga till dig; 

1. Är det önskvärt att klämma in 30 elever plus lärare i varje klassrum i kommunens 
skolor? 

2. Åkers friskola har som affärsidé att inte ha mer än 24-25 elever i varje klass. Anser du 
att också friskolorna borde ha 30 elever i varje klass? 

3. Har du själv upplevt att det går för lite elever i varje klass i skolorna i Österåker? 
4. Tror du att elevantalet i varje klass har någon inverkan på kvalitén i skolan? 

För socialdemokraterna-

Ann-Christine Furustrand 
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Motion till Österåkers kommunfullmäktige 
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Utökad livsmedelskontroll 

Livsmedel verket gjorde en revision av kommunens livsmedelskontroll i 
april förra året. Inga allvarliga avvikelser noterades vilket är glädjande och 
visar att den livsmedelshantering som sker i kommunen fungerar 

Den livsmedelskontroll och provtagning som kommunen utför handlar idag 
i huvudsak om hygien och hantering av livsmedel, bakterieförekomst etc. 
Men kontrollen skulle mycket väl relativt enkelt kunna utökas att också 
omfatta kontroll av den mat som serveras i skolkök och restauranger, att 
den innehåller exakt den vara som det utges för att vara, som tillexempel att 
nötkött är det och inte hästkött, att fisken är just den fiskart som det utges 
för att vara och inget annat. 

Det finns inget som talar för att detta inte sköts på ett korrekt sätt idag i skolkök 
och på restauranger, men vi anser ändå att det finns anledning att utöka 
livsmedelskontrollen i Österåker för att vi alla skall känna oss säkra. 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att den livsmedelskontroll som kommunen utför utökas att även 
omfatta kontroll av den mat som serveras att den innehåller den 
vara som den utges för att vara. 

För den socialdemokratiska gruppen 

Ann-Christine Furustränd (S) 
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Till Österåkers kommunfullmäktige 

Interpellation 
Michael Ottosson, ordförande Vård och omsorgsnämnden 

De äldres behov ska vara utgångspunkten när man bemannar ett särskilt 
boende. 

Socialstyrelsens tillsyn hösten 2010 visade att sex av tio inspekterade demensboenden i 
Sverige inte hade tillräckligt med personal för att tillgodose de äldres trygghet och säkerhet 
nattetid. Många äldre måste äta, duscha eller gå ut efter ett schema som är anpassat efter 
bemanningen - istället för att omsorgen är anpassad till de äldres behov och dygnsrytm. 

När Socialstyrelsen i en stor enkät 2012 frågade de äldre själva så tyckte en fjärdedel att de 
inte kunde påverka vilka tider de ska få hjälp. Lika många upplevde möjligheterna att komma 
ut som ganska eller mycket dåliga. 

Vi socialdemokrater vill betona vikten av att kunna ha kvar inflytandet över sitt vardagsliv 
även när man är äldre och behöver äldreomsorg. 

Nu införs nya regler om bemanning som börjar gälla den 1 januari 2014. År 2013 ska 
kommunerna använda enligt socialstyrelsen till förberedelser i kommunerna. 

Därför vill vi veta : 

Hur har du som ansvarig politiker för äldreomsorgen sett till att Österåkers kommun förberett 
sig för att flytta fokus till att vara den äldres behov som styr ? 

Hur tänker ni kommunicera det så att det är tydligt för den äldre och de anhöriga vad hon eller 
han ska få hjälp med? 

Hur kommer Österåkers kommun att garantera att det finns personal dygnet runt? 

Ann-Christine Furustrai 

För socialdemokraterna 
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Framtidspartiet 

Till Kommunfullmäktige 

Interpellation till 
Kommunstyrelsens ordförande Mikaela Fletcher-Sjöman (M) 

Varför så många avhopp av höga chefer? 

Sedan i höstas har vi upplevt och upplever en stor turbulens bland ledande chefstjänstemän. 
Kultur- och utbildningschefen har slutat, liksom Kommundirektören och Näringslivschefen. 
Produktionschefen har sagt upp sig och slutar inom kort. Detta kostar kommunen en hel del 
skattepengar. Du har många gånger citerat en gammal Socialdemokratisk socialminister, 
Gustav Möller, att varje skattekrona ska användas på rätt sätt annars är det en stöld från 
folket. 
Därför ställer jag följande frågor: 

1. Varför är det så många högt uppsatta chefer som lämnar kommunen? 

2. Vilken roll anser du, som politiskt ytterst ansvarig, att du har i det hela? 

3. Vad tänker du göra för att det inte ska upprepas? 

Åkersberga 20130312 

Anas Abdullah (S) 
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Till 

Österåkers kommunfullmäktige 

Interpellation 
Elisabeth Gunnars (fp) ordförande för Kultur- och utbildningsnämnden 
Österåkers kommun 

22 procent fullföljer inte sina gymnasiestudier i Österåker 

Skolverkets databas Jämförelsetal och SCBs befolkningsstatistik 2012 visar att andelen som 
inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år är 22 procent. Det innebär att bland de 20-
åringar som fanns i kommunen 2012 var det 118 som hoppade av gymnasiet! 

Vi socialdemokrater är inte nöjda med utvecklingen. Det är angeläget att något skyndsamt 
görs för att vända trenden så att ungdomarna fullföljer sin gymnasieutbildning. Det är viktigt 
inte minst för att ungdomarna skall ges så goda möjligheter som möjligt för att kunna fortsätta 
sina studier senare i livet, om de så vill, på högskolenivå eller för att stå sig väl i konkurrensen 
på arbetsmarknaden. Idag visar utvecklingen att de unga som hoppar av gymnasieskolan är de 
som har svårast att komma in på arbetsmarkanden och det är de som till stor del återfinns i 
arbetslöshetsstatistiken och som riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. 

Vi ställde samma fråga till dig mot bakgrund av de dåliga siffrorna för 2010. Situationen har 
knappast förbättras varför vi ställer frågan igen mot bakgrund av 2012 års siffror. 

Vår fråga till dig, som ansvarig för utbildningsfrågorna i Österåker är: 

Anser du att utvecklingen går åt rätt håll? 
Om inte, vad kommer du konkret att göra för att förbättra situationen? 

För den socialdemokratiska gruppen 

Klas-Göran Wändesjö 


