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IVlotion
Konsultviiling - bittre användning aw skattemedel
I arbetet med att använda varje skattekrona rätt bör Österåker granska områden såsom inköp av
externa tjänster, konsulter, inhyr personal.
Kommunens budget för år 2018 innehöll en besparing på 20 miljoner kronor på administration och
efter samtal med ekonomikontoret kan vi konstatera att denna luddiga besparing av
"osthyvelskaraktär" inte gett det resultat som förväntats. Resultatet är enligt ekonomikontoret en
besparing på ca 3 mkr, alltså en negativ avvikelse på 17 miljoner kronor. I Den ekonomiska rapporten
över kommunens ekonomiska situation för november 2018 går kärnverksamheterna med underskott
om cirka 37 miljoner. Samtidigt kan vi se att ökningen för konsultkostnader och inhyrd personal ökat
lavinartat. Mellan år 2016-2017 är ökningen hissnade 45 % från 43,5 miljoner år 2016 till 63,2
miljoner 2017. Hur mycket dessa kostader ökat under 2018 är uppgifter vi ännu inte kunnat få fram.
Vi har inte noterat att ingen annan ifrågasatt utvecklingen av dessa kostnader, som ständigt tillåtit
öka, utan istället jagas möjliga neddragningar i kärnverksamheterna. Vi tycker det är dags att lyfta
blicken och titta på dessa stora och ständigt ökade konsultkostnader.
För oss är det uppenbart att andra prioritering från politiken måste till. Utgifterna för konsulter på
63,2 miljoner måste ifrågasättas. Av dessa kostnader måste det vara möjligt att istället anställa
personal viket gör att kommunen behåller kompetensen och kan minska behovet, och kostnaderna
av konsulttjänster. Vi bedömer att det är möjligt att minska kostnaderna och öka kompetensen i
kommunen genom vad vi kallar för en konsultväxling.
Föreslår därför
Att

Österåkers kommun genomför en s.k. konsultväxling, det vill säga att en del av
kommunens kostnader för konsulter och inhyrd personal omvandlas genom att istället
anställa personal med den kompetens som saknas till följd av minskade
konsultkostnader
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Motion om pa lmolja i Österåkers kommun
Mycket av det vi äter idag innehåller det härdade vegetabiliska fettet palmolja. Palmoljan
finns bland annat i kex, såser, margarin, och i olika halvfabrikatsprodukter, men också i tvål,
tvättmedel och ljus. Palmoljan används ofta för att den är billig, smaklös och hållbar.
Men framställandet av den konventionella palmoljan ger stora konsekvenser för miljön. Mer
än en tredjedel av d e nya plantager som anlagts i Indo nesien, Malaysia och Papua Nya Guinea
under de senaste tjugo åren har skett på bekostnad av värdefull tropikskog. Enorma ytor
avverkas, lokalbefolkningen trängs undan och djurlivet hotas. Förutom hoten mot viktiga och
ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av växthusgaser
och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten.
Men det behöver inte vara så; vi kan ställa krav på en mer ansvarsfull produktion som tar
hänsyn till både natur och människor. Det finns ett antal certifikat som ga ranterar hållbart
framställd palmolja. WWFs "Roundtable on Sustainable Palm Oil" (RSPO) och "International
Sustainability and Carbon Certification" (ISCC) anses vara de två högst rankade.
I Sverige har vi tillgång till närodlade fetter i form av raps- och solrosolja, men att bojkotta
palmoljan helt kan vara sämre ur både miljömässiga och sociala skäl. Oljepalmen är 6-10
gånger mer produktiv per ytenhet än till exempel raps och solros. Den är grön året runt och
kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel än andra oljeväxter. Odlingen är
arbetskrävande och skörd sker så ofta som var fjortonde dag. Idag räknar man med att 4,5
miljoner människor enbart i Sydostasien får sin försörjning genom att odla oljepalm, som
också passar utmärkt för småskalig odling. I exempelvis Indonesien produceras 40 procent av
palmoljan av småbrukare som därigenom kan försörja sig och höja sin levnadsstandard.
I Sverige har ett flertal kommuner därför fattat beslut om att endast upphandla produkter med
certifierad palmolja, bland annat Sigtuna och Lidköpings kommuner.
Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta
#

Att Österåkers kommun upphandlar produkter med enbart hållbart certifierad palmolja
till kommunens offentliga verksamheter i den mån det är mö jligt

•

Att Österåkers kommun långsiktigt strävar efter att fasa ut produkter med ickecertifierad palmolja

/\V\ ^^
Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Motionen får lyftas även om motionären inte är närvarande
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Interpellation: Till Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande

I spåren av kommunens underskott?
I den ekonomiska redovisningen för november uppvisade kärnverksamheterna ett
underskott på 37 miljoner koranor. I spåren av detta följer nu en rad föreslagna besparingar
och indragningar av kommunens verksamheter. En del till synes eftertänksamma från
ansvariga nämnder och förvaltningar, men även de som verkar mer eller mindre desperata.
Nedläggningen av Solskiftets särskilda boende är ett bra exempel på det sistnämnda.
December månads redovisning känner vi inte till i skrivande stund, men vi misstänker att
underskottet som våra kärnverksamheter kommer få ta med sig in i räkenskapsåret 2019
kommer vara ännu större än det som siffrorna november redovisade.
Det har kommit till vår kännedom att mot denna bakgrund så kommer Österåkers kommun
inte längre ha den sedan flera år tillbaka etablerade informationsverksamheten på Ljusterö
Torg. Ett torg som i övrigt drivs ideellt och är en viktig kraft för kommunens största och
viktigaste nav till vår skärgård som Ljusterö utgör.
Vi har länge efterlyst en mer konkret och tydlig skärgårdspolitik då vi trots de uttalade orden
om en skärgårdskommun i världsklass upplevt och sett skärgårdens både möjligheter och
utmaningar som styvmoderligt behandlade. Mot bakgrund av beskedet vi nåtts av gällande
kommunens närvaro på Ljusterö torg vill jag fråga dig, Michaela Fletcher, följande:
®

Kan du bekräfta avsikten att lämna Ljusterö Torg?

®

Om så är fallet, vad är avsikten med detta?

®

Om så är fallet, hur mycket pengar sparar kommunen på att lämna Ljusterö Torg?

®

Om så är fallet, finns det fler verksamheter du avser avveckla på Ljusterö?
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