
ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 

KS § 4:26 Dnr. KS 2012/0506-702 

Utdrag: akten, KF 

Riktlinjer för alkoholservering 

Ärende 
Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller 
enligt alkohollagen samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar 
vid tillståndsprövningen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:12. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2012-11-29. 
- Miljö- och hälsoskyddsnämndens har behandlat ärendet 2012-10-30, § 76. 
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteudåtande daterad 2012-10-10. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att riktlinjer för alkoholservering för Österåkers kommun 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 

Riktlinjer för alkoholservering för Österåkers kommun antas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Österåker 
i ( i )  

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2012-11-29 

Dnr KS 2012/0506-702 

Till Kommunstyrelsen 

Förslag till riktlinjer för  alkoholservering 
Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller 
enligt alkohollagen samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid 
tillståndsprövningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Riktlinjer för alkohol servering för Österåkers kommun antas. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller 
enligt alkohollagen samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid 
tillståndsprövningen. 

Tanken bakom riktlinjerna är att skapa en förutsebarhet för den som söker 
serveringstillstånd och att det sker en likabehandling inom kommunen. Riktlinjerna 
ska dessutom spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå när det 
gäller alkoholservering. 

Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt 
för kommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska 
eller näringspolitiska hänsyn. 

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

Tidigare beredning 
- Miljö- och hälsoskyddsnämndens har behandlat ärendet 2012-10-30, § 76. 
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande 2012-10-10. 

Staffan E n q ^ L -
Tf Kommunchef 



KOMMUNSTYRELSEN 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2013-01-07 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

13(30 J 

KS § 1:10 Dnr. KS 2012/272-100 

Utdrag: akten, K F  

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

Ärende 
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. 

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 modonen anses besvarad med hänvisning till att ett 
skolutvecklingsprogram med den inriktning som föreslås i modonen ligger enligt 
Kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning inom ramen för skolans 
systematiska kvalitetsarbete. 
Ann-Chrisdne Furustrand (S) yrkar bifall till modonen. 

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 v o te rings lista 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 modonen ligger enligt Kultur- och 
utbildningsförvaltningens bedömning inom ramen för skolans systematiska 
kvalitetsarbete. 
Forts. 

Justerandcs sign ner- U tdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-07 14(30) 

Forts. KS §1:10 

Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande 
Vi anser att ett kommit növergripande Skolutvecklingsprogram, är viktigt för att vi skall nå målet 
om bästa sko!kommun. 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 IH r U t d r ags bestyrkande 



0 Österåker 
i (D  

Kommunkansliet 
Fredrik Zethrseus 

Tjänsteutlåtande 
2012-12-19 
Dnr KS 2012/272-100 

Till Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

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

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

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet har inget att erinra. 

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

féfcrlfenTe 
Karameller 

Stfjifån linqufet"' 
Tf Kommundirektör 



Ö S m A i K m  KOMMUN I# 
fc. IA;1ÅAI IMCTvnn ri>i i ' kvv/vlMU N STYRELSEN 

2012 -05- 09 

*7$ SÖ/2Ai?-

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 

KÄncwU/y 
HANDIÄ6GW1MG 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 5( 

KS § 4:31 Dnr. ICS 2012/0271-100 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Claes-Göran Wändesjö (S) och Kristina Embäck 
o 

(S) - Aterinför en motsvarighet till drogkampen 

Ärende 
Claes-Göran Wändesjö (S) och Kristina Embäck (S) föreslår i en motion väckt i 
Kommunfullmäktige 21-  maj 2012, KF § 94, att information om droger 
genomförs, gärna i motsvarande form som tidigare drogkampen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:7. 
- Michaela Fletcher Sjömans (M) beslutsförslag daterad 2013-03-05. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-01-14. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att avslå 
motionen med hänvisning till att det ingår i trygghetssamordnarens och Trygg i 
Österåkers uppdrag att informera och bedriva förebyggande arbete mot droger. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att det ingår i trygghetssamordnarens och 
Trygg i Österåkers uppdrag att informera och bedriva förebyggande arbete mot 

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

Rättelse 
I protokollet från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2013 är det fel 
beslutsmening. Beslutsmeningen är nu korrigerad till Kommunstyrelsens protokoll. 

droger. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
i ( i )  

Väg- och trafikenheten KS 
Lena Brodin 

Tjänsteutlåtande 
2013-01-14 

Dnr  KS 2012/0271-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Claes-Göran Wändesjö (S) och 
Kristina Embäck (S) - Återinför en motsvarighet till 
Drogkampen 
Claes-Göran Wändesjö (S) och Kristina Embäck (S) förslår i motion väckt i 
Kommunfullmäktige den 21 maj 2012 KF  § 94 att information om droger genomförs, 
gärna motsvarande form som tidigare Drogkamp. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås med hänvisning till att det ingår i trygghetssamordnarens och Trygg i 
Österåkers uppdrag att informera och förebygga användandet av droger. 

Förvaltningens slutsatser 
Drogkampen i den form som nämns i denna motion finns inte längre som metod. Idag 
finns det  något som kallas Drogkampen som är en tävling mellan politiska partier och 
som ägs av Länsnykterhetsförbunden. Det  finns många olika metoder att arbeta 
drogförebyggande och det är viktigt att de metoder vi arbetar med är på både kort och 
lång sikt och att de är evidensbaserade. 
Sedan motionen skrevs har en trygghetssamordnare anställts som har i uppdrag att 
arbeta förebyggande med bl.a. A N D T  (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) 
Trygg i Österåker har valt ut A N D T  som ett av fokusområdena i kommande arbete. 
Övergripande mål och strategier samt handlingsplaner ska tas fram för 2013-2015. 
Initiera metoder som ska användas i det förebyggande arbetet kommer att vara ett av 
fokusgruppens uppdrag. 

Självldart så är arbetet mot våra barn, ungdomar och vårdnadshavare några av de 
viktigaste målgrupperna i det förebyggande arbetet. 

Arbetet med att informera och förebygga droganvändning ingår Trygg i 
Österåkers/trygghetssamordnarens uppdrag. 

Kristina Gewers 
Samhällsbyggnadschef 

Lena Brodin 
T ry gghetssamordnare 



H Österåker BESLUTSFÖRSLAG 1 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher Sjöman 

2013-03-05 Dnr KS 2012/0271-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Claes-Göran Wändesjö (S) och 
Kristina Embäck (S) - Återinför en motsvarighet till 
drogkampen 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionen med hänvisning till att det ingår i tryggsamordnarens och 
Trygg i Österåkers uppdrag att informera och bedriva förebyggande arbete mot 
droger. 

Bakgrund 

Michaela Fletcher Sjöman Elisabeth Gunnars Elisabeth Gunnars 
Kommunstyrelsens förste v ordf. Kommunstyrelsen ordförande 



&A'OC0&, 

Motion 
Till Österåkers kommunfullmäktige ÖSTERÅKERS KOMMUN | x  

KOMMUNSTYRELSEN ' 

2012 -05- 0 9 
D.nr: 

/ jg  At>ltJ£H'/OD V/J 

Återinfbr en motsvarighet till Drogkampen 

Ett framgångsrikt och uppskattat verktyg i kommunens arbete riktat till unga för att motverka 
missbruket av droger att breda ut sig har varit Drogkampen. Den har även haft en 
förebyggande effekt på den drogrelaterade brottsligheten. Drogkampen var uppskattad av 
ungdomarna i kommunen. 

Vi socialdemokrater anser att kommunen skall arbeta än mera aktivt i förebyggande syfte med 
information och andra insatser. Drogkampen anser vi var ett bra och uppskattat verktyg för att 
nå unga i ett tidigt skede i livet. Det kommer hela tiden nya åldersgrupper som bör få 
informationen på liknande sätt som de tidigare generationerna. Ungdomarna själva önskar få 
information på ett positivt sätt så som Drogkampen var utformad. 

Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att 

Information om droger genomfors, gärna i motsvarande form som tidigare Drogkamp 

i na Embäcl laes-Göranwandesj ö 

HANDLÄGGNING KANNEDOM 
M£P 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 51 

KS § 4:32 Dnr. ICS 2012/403-100 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth 
Karlstedt (S) - Planera och bygg studentbostäder nu! 

Ärende 
Rosita Olsson Palmberg (S) och Elisabeth Karlstedt (S) föreslår i en motion, väckt i 
Kommunfullmäktige den 3 september 2012, § 142, att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att etablera studentbostäder på lämplig plats i 
kommunen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:6. 
- Michaela Fletcher Sjömans (M) beslutsförslag daterad 2013-03-06. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-06. 

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att anse motionen besvarad med hänvisning till att det pågår och ska påbörjas 
planläggning för områden där just smålägenheter med upplåtelseformen hyresrätt 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att det pågår och ska påbörjas 
planläggning för områden där just smålägenheter med upplåtelseformen hyresrätt 

Yrkande 

ingår. 

ingår. 

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

Justerandes Utdragsbestyrkande 



steråker TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 

2013-03-06 Dnr KS 2012/0403-100 

Till kommunstyrelsen 

"Svar på motion från Rosita Olsson Palmgren (S) och 
Elisabeth Karlstedt (S) - Planera och bygga student
bostäder nu!" 

Rosita Olsson Palmgren (S) och Elisabeth Karlstedt (S)föreslår i en motion, 
väckt i Kommunfullmäktige den 3 september 2012, § 142 att Kommunstyrel
sen far i uppdrag att undersöka möjligheterna att etablera studentbostäder på 
lämplig plats i kommunen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Begäran om uppdrag att undersöka möjligheterna att etablera studentbostä
der på lämplig plats i kommunen anses besvarad. 

Bakgrund 
Motionärerna påtalar den stora bristen på studentbostäder i regionen. Med 
kommunens läge och kommunikationer till både Stockholm universitet, KTH 
och Campus Norrtälje kan Österåker bli ett gott alternativ att bo i för studenter. 

Studentbostäder är ett sätt att introducera studenter till Österåkers kommun, 
vilket kan få dem att se kommunens fördelar och bosätta sig i kommunen när 
de studerat färdigt. Kommunen skulle bli mer attraktiv för näringslivet med 
tillgång till hög kompetens bland möjlig arbetskraft. 

Etablering av studentbostäder menar motionärerna skulle kunna ske antingen 
genom nyproduktion eller anpassning av lämpliga befintliga lokaler. Intres
senter har i mycket begränsad omfattning vänt sig till kommunen med önske
mål om att få bygga studentbostäder menar motionärerna. 

Motionärerna anser att kommunen bör ta ansvar för och aktivt planera och 
agera för byggande alternativt ombyggnation av studentbostäder kommer att 
ske. Ett eventuellt samarbete med Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 
(SSSB), med vision om att bygga 2000 nya studentbostäder till 2020, skulle 
kunna vara intressant. En annan samarbetspart skulle kunna vara organisatio
nen jagvillhabostad.nu. 



Förvaltningens slutsatser 
Behovet av bostäder är stort och planläggning for bostäder i kommunen pågår. 
Ett mål för kommunen är att planlägga för bostäder i kollektivtrafiknära lägen 
vilket är bra lägen för tätare bebyggelse, t.ex. flerfamiljshus med bl.a. mindre 
lägenheter. Vid planläggning för bostäder specificeras inte användningen till en 
viss typ av bostäder. I detaljplaner inom användningensbeteckningen B ryms 
all typ av bostad, även studentbostäder alternativt små lägenheter som kan 
nyttjas av studenter. 

Om ett anläggande av studentbostäder alt smålägenheter ska ske i kommunal 
regi är det kommunens bostadsbolag Armada som bygger dessa. Det är även 
Armada som om det finns befintliga lokaler, kan anpassa dessa till tex student
bostäder. 

Kommunens markinnehav är begränsat men möjlighet finns att markanvisa 
hela eller delar av en fastighet med förbihåll att det byggs en viss typ av bostä
der, t.ex. studentbostäder eller mindre lägenheter. Detta innebär att en extern 
exploatör som ska förvärva en fastighet antingen är med och tar fram en de
taljplan eller förvärvar fastigheten efter att planläggning skett. 

Framöver ska en fortsatt detaljplanering av Kanalstaden och området väster om 
Åkers kanal ske. T.ex. kan det bli aktuellt med studentlägenheter alt 
smålägenheter i detta område som sträcker sig från Åkers kanal och förbi 
Åkers Runö station. Även planläggning i mer centrala delar av Åkersberga kan 
vara en möjlighet att åstadkomma fler små lägenheter. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det pågår och ska påbörjas 
planläggning för bostäder de närmaste åren vid flera platser där det kan vara 
aktuellt med studentlägenheter alt smålägenheter. Ett samarbeta med SSSB 
och/eller jagvillhabostad.nu skulle kunna vara en framtida möjlighet för 
Armada, på liknande sätt som jagvillhabostad.nu har samarbetat med Huddinge 
kommuns bostadsbolag Hugebostäder. 

Bilagor 
Bilaga 1 Motion från Rosita Olsson Palmgren (S) och Elisabeth Karlstedt (S) -

Planera och Bygg studentbostäder nu! 

Kristina Gewers 
Samhällsbyggnadschef Plan- och exploateringschef 



0 Österåker BESLUTSFÖRSLAG 1(1) 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher Sjöman 

2013-03-06 Dnr KS 2012/403-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Rosita Olsson Palmgren och 
Elisabeth Karlstedt (S) - Planera och bygg 
studentbostäder nu! 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att det pågår och ska påbörjas 
planläggning för områden där just smålägenheter med upplåtelseformen 
hyresrätt ingår. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande daterat 2013-03-06 

Motivering 

Vi är självfallet i grunden positiva att studenter väljer att bosätta sig i vår 
kommun under studietiden. Överhuvudtaget anser vi att det finns ett behov 
generellt av även mindre lägenheter. Men att specifikt peka ut bostäder för ett 
visst avgränsat ändamål och en viss grupp anser vi vara att låsa fast oss utan 
möjlighet att nyttja dessa lägenheter på annat sätt. Det pågår och ska påbörjas 
planläggning för områden där just smålägenheter med upplåtelseformen 
hyresrätt ingår. Att Armada inleder samarbete med Stiftelsen Stockholms 
Studentbostäder och/eller jagvillhabostad.nu skulle mycket väl kunna vara en 
möjlighet. 

Michaela Fletcher Sjpman 
Kommunstyrelsen omförande 

Holmqwist 
föiiCAjuu^ ( 

Joachim Holmqwist 
Politisk sekreterare 



Motion Åkersberga 20120828 jj.D/£? IJ -
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -08- 3 0 
Till Kommunfullmäktige i österåker Di<i miftw -/oo(/j 
Planera och Bygg studentbostäder nu! 

I vår region har vi en stor brist på bostäder för studerande. Med vårt läge och med våra 
kommunikationer till både Stockholms Universitet, KTH och Campus Norrtälje kan Österåker 
bli ett gott alternativ att bo i för dem. Det kan också vara ett sätt att introducera studerande till 
vår vackra kommun så att de upptäcker vår kommuns fördelar och möjligheter och väljer att 
bosätta sig här när de studerat färdigt. Vår kommun skulle bli mer attraktiv även för 
näringslivet med tillgång till hög kompetens bland möjlig arbetskraft. 
Btablering av studentbostäder skulle kunna ske antingen genom nyproduktion men skulle 
även kunna ske genom anpassning av befintliga lämpliga lokaler. Intressenter har vänt sig till 
kommunen med Önskan om att få bygga studentbostäder i en mycket begränsad omfattning. 
Vi anser att kommunen skall ta ansvar för och aktivt planera och agera för att byggande alt. 
ombyggnation av studentbostäder kommer att ske. 
En intressant part att samverka med skulle kunna vara Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 
(SSSB) som har en vision av att bygga totalt 2000 nya studentbostäder fram till 2020. 
Stiftelsens inriktning för verksamheten är enligt hemsidan: 
Förvalta: Stiftelsen ska förvalta del befintliga beståndet på ett sådant sätt att en god boendestandard erhålles 
Man ska i förvaltningen sträva efter att underhålla på ett sådant sätt så att kostnaderna för underhåll kan hållas så 
låga som möjligt. 
Förvärva: I den mån stiftelsen har möjlighet att förvärva bostäder till ett rimligt pris så kan detta göras. Detta 
ska endast göras i den mån det är ekonomiskt försvarbart med hänsyn till bostadsmarknadens utveckling. 
Bygga: Om möjlighet ges kan stiftelsen verka som byggherre för nybyggnationer. Detta ska ske till en kostnad 
som studenterna i det totala beståndet kan betala. Om något byggs ska detta göras i god kvalitet fiir att minska 
underhållskostnader och säkerställa livslängden på bostaden. 
Äga: Ktt av stiftelsens mål är att äga bostäder, viktigt att poängtera är att även andra möjliga lösningar ska 
beaktas 
Kunskapsförmedling: Stiftelsen ska bistå med den kompetens och kunskap som finns inom stiftelsen om 
studenlboende lill de som har intresse därav. 
En annan intressant samarbetspartner som inriktar sig på bosläder för unga är organisationen 
jagvillhabostad.nu. De har ett flertal intressanta projekt på gång som man kan läsa om på 
deras hemsida. 
" För att inte tappa i konkurrenskraft behöver Stockholm som kunskapsregion fler 
studentbostäder," så säger Chris östlund, vd för SSSB. Vi socialdemokrater håller med! 
Vi föreslår därför att 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna 
att etablera studentbostäder på lämplig plats i vår kommun 

För Socialdemokraterna 

Rosita Olsson Palmberg (S) Elisabeth Karlstedt (S) 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 

KS § 4:24 Dnr. KS 2012/0492-100 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) - Kuratorstjänst 
som stöd för anhöriga 

Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-11-
26 föreslagit att en kuratorstjänst inrättas i Österåkers kommun med uppgift att, vid 
behov, fungera som stöd och hjälp för anhöriga då närstående får ökade behov av 
biståndsbedömda insatser. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:14. 
- Mikael Ottossons besluts förslag daterad 2013-03-11. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-06. 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-01-29, § 14. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-01-18. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att motionen anses besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via 
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och 
omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhörigkuratorn 
skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom 
socialförvaltningen. 

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

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 

Motionen anses besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via 
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och 
omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhörigkuratorn 
skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom 
socialförvaltningen. 

Ärende 

Forts. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 41(55) 

Forts. KS § 4:24 

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

Protokollsanteckning 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning. 
Vi yrkar på bifall till motionen. De stödfunktioner som finns i dag jobbar med 
anhörigstöd till personer där hjälpinsatserna redan kommit igång . Det vi vill med 
denna motion är att skapa en hjälp-/stödfunktion till anhöriga som känner att det 
är dags att deras nära och kära skall söka biståndsbedömd hjälp trots att de känner 
att de inte vill. När man känner att man måste ta diskussionen med sin äkta hälft, 
mor, svärfar och så vidare om att det är dags att söka hjälp så är tillvaron tuff. 
Därför vill vi skapa en samtalskontakt. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



H Österåker BESLUTSFÖRSLAG 1 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Mikael Ottosson 

2013-03-11 Dnr VON 2012/0087-101 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Kuratorstjänst som stöd för anhöriga 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via 
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare via Vård-
och omsorgsnämnden skall tillgodose de behov som den föreslagna 
anhörigkuratorn skulle tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete 
som pågår inom socialförvaltningen. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Socialförvaltningen 2013-01-18 

Mikael Ottosson (KD) 
Vård och omsorgsnämndens ordförande 



Österåker KD 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2013-03-06 

Dnr KS 2012/0492-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Kuratorstjänst som stöd för anhöriga 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-11-
26 föreslagit att en kuratorstjänst inrättas i Österåkers kommun med uppgift att, vid 
behov, fungera som stöd och hjälp för anhöriga då närstående får ökade behov av 
biståndsbedömda insatser. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad genom att det stöd till anhöriga som ges via 
anhörigkonsulent, specialistsjuksköterska och biståndshandläggare vid Vård- och 
omsorgsnämnden ska tillgodose de behov som den föreslagna anhörigkuratorn skulle 
tillgodose och genom det pågående utvecklingsarbete som pågår inom 
socialförvaltningen. 

Redogörelse för ärendet 
I motionen beskrivs de svårigheter som anhöriga kan få då en närstående, som t.ex. 
har en demenssjukdom, inte själv inser att mer hjälp behövs. Ett exempel kan vara 
när den närstående är i behov av ett särskilt boende själv inte har den insikten om sitt 
behov. 

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

Tidigare beredning 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-01-29, § 14. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-01-18. 

Enquist 
Tf. Kommundirektör vånslicnef 



# 

Motion till Österåkers kommunfullmäktige 
2012-11-19 

AöiA 2°\ 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -11- 2 2 

°i"s /oit/WA-IOd 

Kuratorstjänst som stöd för anhöriga 

I höstas inbjöds förtroendevalda i Österåker till en träff på Fyren av anhörigföreningarna i 
Österåker. Vid träffen fick vi lyssna till hur det är att vara den som vårdar sin sjuka anhörige. 
Vilka svårigheter som möter, den maka/make som bär det vardagliga ansvaret. 

Det var gripande berättelser. Vid mötet efterlystes stöd och hjälp. Som exempel gavs 
svårigheter för anhöriga att nå sin närstående med till exempel Alzheimers sjukdom, eller 
annan demenssjukdom. Vi lyssnade på berättelser som beskrev de svårigheter som finns att få 
sin anhörige att inse att mer hjälp behövs, eller kanske till och med, att en flytt till särskilt 
boende är nödvändigt för att få mer professionell hjälp. En kuratorstjänst efterlystes som 
kunde ge hjälp och stöd vid dessa svåra och tunga insikter. Ett stöd som inte finns i dag i 
Österåker. 

Att en tjänst som kurator skulle vara till stor hjälp för anhöriga framstod tydligt. 

Föreslår därför 

Att en kuratorstjänst inrättas i Österåkers kommun med uppgift att, vid behov, fungera som 
stöd och hjälp för anhöriga då närstående får ökade behov av biståndsbedömda insatser. 

För den socialdemokratiska gruppen 

Ann-Christine Furustrand (S) 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-04-10 35(5.' 

ICS § 4:21 Dnr. KS 2012/0498-100 

Utdrag: akten, KF 

Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) - Minskad 
köttkonsumtion 

Ärende 
Monique Stalås Hörnsten (MP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-
12-17 föreslagit att Österåkers kommun inför en köttfri dag i veckan på 
kommunens måltidsenheter för att på så vis minska köttkonsumtionen. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:17. 
- Michaela Fletcher Sjömans (M) beslutsförslag daterad 2013-03-05. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande 2013-03-06. 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2013-02-21, § 21. 
- Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-01-29. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att avslå motionen med hänvisning till att valet vad man äter i första hand är 
individens. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att motionen inte borde avslås utan istället 
besvaras. Kommunen skall nu genomföra medborgardialog om miljömålen och då 
bör den här frågan kunna tas med, så att matens innehåll och klimatpåverkan på ett 
bredare sätt får diskuteras och därigenom skapa insikt och bli förankrad bland 
elever och deras föräldrar. Så långt som möjlig bör frågan om maten vara föremål 
för samråd även med föräldrarna på respektive förskola/skola. Kan viljan, önskan 
att påverka vårt klimat växa underifrån ser jag en fördel med det. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om arbetsutskottets förslag ska utgöra 
huvudförslaget och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om Michael Solanders (MP) yrkande eller Ann-
Christine Furustrands (S) yrkande ska utgöra motförslaget och finner att Ann-
Christine Furustrands (S) yrkande ska utgöra motförslaget. 

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 yrkande. 

Forts. 

Justerandes sign TtOt~ Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-04-10 36(55) 

Forts. KS § 4:21 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till att valet vad man äter i första hand är 
individens. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Österåker KD 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2013-03-06 

Dnr KS 2012/0498-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) -
Minskad köttkonsumtion 
Monica Stalås Hörnsten (MP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-12-
17 föreslagit att Österåkers kommun inför en köttfri dag i veckan på kommunens 
måltidsenheter för att på så vis minska köttkonsumtionen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att måltidsenheten efter en modell 
(SMART) som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling, både i avseende på 
klimatpåverkan och god hälsa. 

Redogörelse för ärendet 
Sedan 2009 arbetar måltidsenheten för att man ska "äta smart", (Större andel 
vegetabilier, Mindre tomma kalorier, Andelen ekologiska produkter ska öka 
successivt, Rätt val av grönsaker, Transportsnålt då strävan ska vara att minimera 
antal varutransporter). Produktionsförvaltningen anser att måltider komponerade 
efter denna modell bidrar till god hälsa och en hållbar utveckling. 

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

Tidigare beredning 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2013-02-21, § 21. 
- PrnHnktinnsforvaltnincrens tiänstentlåtanHe 9011-01 -79  

)Péfer Fremi 
Kanslichef 

Martan^bnquisr-^ 
Tf. Kommundirektör 



äöll', 53 
2012-11-21 ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

rfljöpsrtte! é® gröna (||p) 
D.nr: 

2012 -II- 26 

K5 2DIZ/W8 -10D (1 
Motion angående minskad köttkonsumtion * 

Miljöpartiet de Gröna yrkar att Österåkers kommun ska införa en köttfri dag i veckan på 
kommunens måltidsenheter för att på så vis minska köttkonsumtionen. 

Vår köttkonsumtion leder till många allvarliga miljö-, hunger- och hälsoproblem. Därför 
uppmanar exempelvis FN till en minskad konsumtion av kött. I många städer runt om i 
världen har den politiska ledningen redan infört en köttfri dag per vecka, vilket vi nu anmodar 
Österåkers kommun att också göra. 

Klimat 
Djurhållningen påverkar klimatet mer än transporter enligt FN. Deras uppskattning är att 
djurhållningen står för 18 procent av växthusgaserna. Enligt World Watch Institute står 
djurhållningen för hälften av världens växthusgaser beroende på att man räknar in 
följdeffekter av djurhållningen på klimatet. 

Hälsa 
Enligt Världscancerfonden kan en tredjedel av västvärldens cancerfall förebyggas med en 
hälsosam livsstil. Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån 
och avråder helt från alla processade charkvaror, som korv och hamburgare. Deras mål 
angående rött kött är en snittkonsumtion på 300 gram/vecka, vilket blir 16 kg/år 

Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar svensken år 2010 omkring 60 procent mer kött 
än 1960. Sedan 1990 har köttkonsumtion ökat med 40 procent. FN spår att den totala 
köttkonsumtionen i världen kommer att fördubblas till år 2050 bland annat på grund av ökad 
köttkonsumtion i Kina och Indien, och befolkningsökningen i världen. Svenskens årliga 
köttkonsumtion uppgår till 85 kg 

Köttfria dagar internationellt 
För lite mer än ett år sedan införde den belgiska staden Gent Donderdag Veggiedag -
vegetariska torsdagar. På torsdagarna är vegetarisk mat huvudalternativet i de kommunala 
inrättningarna. 

De som önskar, eller har behov av det, far förstås kött, men det vegetariska är 
huvudalternativet. Bakgrunden är att Gents politiska ledning vill vidta alla de åtgärder de kan 
för att minska kommunens klimatpåverkan. En minskad köttkonsumtion är i sammanhanget 
en viktig åtgärd. 

En växande skara av städer i världen har nu följt Gents exempel med lokala initiativ för en 
minskad köttkonsumtion. Sao Paulo, San Fransisco, Kapstaden, Bremen, Östersund och 
Helsingfors är alla städer där den politiska ledningen beslutat att göra en dag i veckan till en 
vegetarisk. Flera andra svenska städer är på gång att fatta liknande beslut. 
Gräsrotskampanjerna är redan igång, där Köttfri måndag (www.kottfrimandag.se) i Sverige 
och Meat Free Mondays (www.meatfreemondays.co.uk) i Storbritannien är två exempel. 

http://www.kottfrimandag.se
http://www.meatfreemondays.co.uk


Yrkande 

Vi yrkar på 

att Österåkers kommun inför en köttfri dag på sina måltidsenheter. 

Monique Stalås Hörnsten, Miljöpartiet i Österåker 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 37(5 

ICS § 4:22 Dnr. KS 2012/0038-739 

Utdrag: akten, KF 

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 hur 
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 2013-03-20, § 6:16. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2013-03-05. 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2013-01-24, § 4. 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-01-04. 

Yrkande 
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 31 december 2012. 

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. Kommunfullmäktige noterar Socialnämndens rapport. 

2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten inte finns några ej 
verkställda gynnande beslut per den 31 december 2012. 

Justerandes sign U tdragsbestyrkande 



Österåker 
1 0 )  

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2013-03-05 

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 31 december 2012. 

Redogörelse för ärendet 
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 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 2013-01-24, § 4 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-04. 

Stafjm/Enqi^f^^' 
Tf.Kommundirektör 

Peter Freme 
Kanslichef 



ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-04-10 38 

KS § 4:23 Dnr. ICS 2012/0160-739 

Utdrag: akten, KF 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Ärende 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f socialt) änsdagen (SoL) och 
enligt 28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till 
Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Vård- och omsorgsnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § 
LSS som inte verkställts inom tre månader får dagen för gynnande beslut. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:15. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterad 2013-03-07. 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-02-26, § 49. 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-02-18. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande 
att Kommunfullmäktige noterar Vård- och omsorgsnämndens rapport, 
Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten finns sjutton (17) ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2012. Femton 
(15) beslut avser särskilt boende och två (2) beslut avser växelvårdsboende samt att 
Kommunfullmäktige noterar också att det enligt rapporten finns fyra (4) ej 
verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Tre (3) beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut 
avser avlösarservice. 

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. Kommunfullmäktige noterar Vård- och omsorgsnämndens rapport. 

Forts. 

Justerandes sign TtcF U tdragsbestyrkande 
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Forts. ICS § 4:23 

2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten finns sjutton (17) ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2012. Femton 
(15) beslut avser särskilt boende och två (2) beslut avser växelvårdsboende. 

3. Kommunfullmäktige noterar också att det enligt rapporten finns fyra (4) ej 
verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Tre (3) beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut 
avser avlösarservice. 

Justerandes sign U tdragsbestyrkande 



0 Österåker 
1(2) 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2013-03-07 

Dnr KS 2012/0160-739 

Till Kommunstyrelsen 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar Vård- och omsorgsnämndens rapport. 

2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten finns sjutton (17) ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2012. Femton 
(15) beslut avser särskilt boende och två (2) beslut avser växelvårdsboende. 

2. Kommunfullmäktige noterar också att det enligt rapporten finns fyra (4) ej 
verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS). Tre (3) beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut avser 
avlösarservice. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Socialstyrelsen 
och revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. 

Vård- och omsorgsnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport 
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte 
verkställts inom tre månader får dagen för gynnande beslut. 

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



z<z;  

Österåker 

Tidigare beredning 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-02-26, § 49. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-02-18. 

Stäffan Enquist 
Tf. Kommundirektör 

eter Fr 
Kanslichfef 
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Tryggt boende för våldsutsatta kvinnor 

Förra året anmäldes 28 000 fall av kvinnomisshandel. Vissa av kvinnorna söker sig till 
kvinnojourer, flera av dem har barn. Efter ett par månader i kvinnojourens boende blir det 
dock dags att hitta ett eget hem och många av dem som ska lämna jourerna för ett eget boende 
mår psykiskt dåligt. De flesta har varit tvungna att sluta på sina jobb och vissa får 
försörjningsstöd. Då är det svårt att få ett hyreskontrakt. 

Enligt Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, leder bostadsbristen till att 
våldsutsatta kvinnor och deras barn tvingas bo kvar långa perioder på jouren, flytta till 
vandrarhem eller i värsta fall flytta tillbaka till en misshandlande pappa och partner. 
Bostadsbristen skapar hårt tryck på kvinnojourerna. Istället för att ta emot nya 
skyddsbehövande kvinnor, har de kvar kvinnor som egentligen är redo att gå vidare till eget 
boende. Den situationen är inte bra för någon av parterna 

Den långsiktiga åtgärden för att möta detta problem är att bygga bort bostadsbristen. Men det 
behövs också åtgärder på kort sikt. Det finns två effektiva åtgärder som skulle underlätta 
möjligheten för våldsutsatta kvinnor att få tryggt boende inom befintligt bostadsbestånd. 

1. Att säkerställa att kvinnan, vid behov, kan få boende i en annan bostadsort. För många 
av kvinnorna är nämligen hotbilden som störst i det egna bostadsområdet. Genom 
formaliserade samarbeten mellan kommuner kan varje kommun avsätta ett visst antal 
lägenheter som kan bytas mot en lägenhet i en annan kommun. Ett bra exempel är 
Nordvästkommunerna Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby, Järfälla, Upplands Bro, 
Sundbyberg och Solna som har en så kallad boendekedja för misshandlade kvinnor. Det 
innebär att varje kommun avsätter en lägenhet var. 

2. För att det ska finnas möjlighet för våldsutsatta kvinnor att kunna bo kvar i den egna 
kommunen, att få förtur till en förstahandslägenhet i bostadskön. 

Med detta som bakgrund vill jag yrka att 

Österåkers Kommun tar ett krafttag i kvinnofridsarbetet och undersöker möjligheterna 
att gå med i eller upprätta tillsammans med andra kommuner (ex nordostkommunerna) 
ett system med byteslägenheter för våldutsatta kvinnor. 
Kommunfullmäktige i Österåker skickar en uppmaning till Armada att införa förtur i 
bostadskön för våldutsatta kvinnor. 

Fraric|sc@'Contreras 
VänsMpariet i Österåker 



<Zö)å/5 
ÖSTERÅKESS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

MMion 2013 -0V 0 5 
D.nr: 

Tillsätt en extern och oberoende utredning ^ ?.DI?>//il - /O O ( i )  

Åtta höguppsatta chefer har på kort tid sagt upp sig i Österåkers kommun. Orsaken till den 
massiva uppsägningen är den dåliga arbetsmiljön. Flera av dem riktar stark kritik mot 
majoritetsledningen. En av de avhoppade cheferna skriver att majoritetsledningen inte "har 
mod att fatta bra beslut och att organisationen präglas av rädsla". En annan chef säger att 
hon saknar förtroende för den politiska ledningen. 

De många chefsavhoppen måste tas på allvar av den politiska ledningen. Det går inte att gå vidare 
som om inget hänt eller avvisa kritiken med att man har olika syn på hur kommunen ska skötas. 
Den skarpa kritiken från åtta avgående chefer signalerar att det finns en påtaglig förtroendekris. 
Turbulensen kan inte sopas under mattan. Arbetsmiljön försämras. Den kostar kommunen och 
skattebetalarna miljoner kronor i bl a avgångsvederlag, nyrekrytering mm, pengar som hade kunnat 
användas till verksamheten. Dessutom går vi miste om duktig och kompetent personal och chefer. 
Tjänstemännens kritik måste tas på allvar av oss politiker. 

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige tillsätter en extern och oberoende utredning som reder ut 
förtroendekrisen och tjänstemänens kritik gentemot kommunledningen. 

M 
Francisco/Contreras 
Vänsterpartiet i Österåker 


