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Stöd Sjöräddningssällskapet 
Österåker är en skärgårdskommun. De är många boende som är ute i skärgården och vi har många 
som bor på våra öar. Det borde vara naturligt att stödja Sjöräddningssällskapet som arbetar ideellt 
med att rädda nödställda, hjälpa till vid sjökatastrofer, upptäcka miljöföroreningar, utbilda unga och 
mycket mer. 

"Frivilliga Sjöräddare sedan 1907" står det på sällskapets hemsida: 71 räddningsstationer, fler än 260 
räddningsbåtar utmed Sveriges kuster och sjöar. Och 2300 frivilliga sjöräddare som är beredda att 
rycka ut dygnet runt. 

Och vi haren av dessa stationer i Österåkers kommun. Den ligger vid havsbadet i Österskär och 
båtarna kan inom 15 min åka ut i skärgården till nödställda och rädda liv. 

Vi vill 

Att Österåkers kommun bidrar till den verksamheten med en årlig gåva. 

För Socialdemokraterna 

Margaretä Ö|jn 
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Interpellation 

Österåkers skolor tvingas till besparingar 

En våg av kritik sköljer nu över de nedskärningar, budgetåtgärder och besparingar som n u Österåkers 
skolor tvingas genomföra. Bara den senaste veckan har lärare , föräldrar och elever uppmärksammat i 
både sociala medier och lokala tidningar bland annat att skolorna nu tv ingas omplacera personal me d 
väldigt kort varsel eller sägs upp, att det införs begränsningar i in köp av skolmaterial, att projekt och 
pedagogiska modeller inte får fortsätta och att personalen riskerar en ökad arbetsbelastning. 

Eskil som går i fö rskoleklass på Bergsättraskolan skriver i et t brev riktad till oss p olitiker "Idag 
berättade vår lärare Jenny att hon m åste sluta för att kommunen ska spara pengar. Jenny är jättebra och 
jag gillar henne så mycket. Nu är jag arg och ledsen! Undrar varför måste ni ta så dumma beslut? Jag 
vill ha sva r!" 

En lä rare i Ö steråker konstaterar i lok altidningen att "Stora besparingar måste nu göras inom skolan då 
kommunens prognoser visat sig ha stora felmarginaler både när det gäller elevunderlag och 
budgetplanering." 

En förälder frågar i lo kaltidningen "Hur har man kunnat genomföra skattesänkningar när det saknas 
pengar till kärnverksamheter?" 

Med anledningen av det som lära re, föräldrar och elever skriver, vill jag fråga ordföranden i F örskole-
och grundskolenämnden 

- Stämmer det att Österåkers skolor tvingas till bespa ringar pga att budgeten inte räcker? 

- Stämmer det att pe rsonal omplaceras eller sägs upp p ga besparingar? 

- Vilka åtgärder kommer den polit iska ledningen vidta för att leva upp till vision om "länets bästa 
skolkommun"? 

Francisco Contreras 
Vänsterpartiet i Ö steråker 
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Interpellation ställd till Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande 

Vart tänker du att lärarna skall vara 
om inte de skall vara i skolan ? 

På k ommunens webbsida noterar jag 2019-02-12 information om det underskott som kommunen 
har att hantera. 

En av åtgärderna som där beskrivs under rubriken åtgärder på skolor, handlar om att erbjuda 
personalen att bli utlånad till andra kommunala verksamheter med personalbrist, som en möjlighet 
att pröva en ny tjänst på en annan arbetsplats. 

Nu undrar jag hur tänkte du här? 

1. Vilka verksamheter är det som du och alliansen ser har brist på personal som lärare och 
skolpersonal skall kunna utlånas till ? Hur länge skall de utlånas och på vilka villkor ? 

2. Tror du att lärare och skolpersonal vill stanna kvar på sin arbetsplats här i Österåker om 
kommunen som arbetsgivare vill flytta på dem från sin arbetsplats i skolan till en helt annan 
arbetsplats ? Tror du att ett sådant förslag lockar fler lärare, fler skolpersonal till att arbeta 
här Österåkers kommun. 

3. Österåkers kommun skall vara bäst på många sätt bland annat ha länets bästa skola. 
Österåker ämnar också söka för att vinna priset, utmärkelsen bästa Kvalitetskommun - hur 
tror du att ditt och alliansens förslag rimmar med det satta målet ? Är det med underskott i 
kommunens verksamheter -37,1 miljoner ( november månads siffror) och är det med detta 
förslag till lösning som du tror att Österåker kommer att kunna framstå som värdig att bli 
nominerad till Bästa kvalitetskommun ? 

QnrialHomnkra+oma / 

Ann-Cnristine Furustrand 


