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Åkersberga den 5 december 2017 
Motion till kommunfullmäktige 

Skärgårdspolitiskt handlingsprogram 

"År 2020 ska Österåker vara länets mest attraktiva skärgårdskommun 
som flest väljer att flytta tillbo och verka i, starta företag i samt 
besöka. En skärgårdskommun i världsklass" 

De senaste 15 åren har skärgårdsbefolkningen inte ökat alls - bara åldrats. Pensionärerna har blivit 
fler och de unga färre. Samtidigt har antalet arbetstillfällen i skärgården minskat med 10 procent. 
Allt enligt rapporten om skärgårdens utveckling i siffror från Länsstyrelsen. För Österåkers del kan vi 
se en svag minskning av skärgårdsbefolkningen, samtidigt som utvecklingen i länet i synnerhet och 
även i till viss del i kommunen ser positiv ut. 

Skall vi bli en skärgårdskommun i särklass så måste arbetet med skärgårdens förutsättningar sättas i 
det politiska finrummet. Skärgården måste ges långsiktiga spelregler för att kunna ge utveckling och 
tillväxt i form av ökad inflyttning och företagande. Fler a skärgårdskommuner arbetar med den här 
typen av handlingsprogram där focus sätts på skärgården, tyvärr saknar vi något likande i vår 

Vi ser att ett Skärgårdspolitiskt handlingsprogram som ett komplement till mål och budget, 
översiktsplan och andra program och policys. Handlingsprogrammet behöver ha ett tydligt syfte och 
innehålla definitioner, handlingsplan med förslag till åtgärder uppdelade per fokusområde och 
finansiering för att nå den gemensamma målbilden. En kommun som 2020 skall vara länets mest 
attraktiva skärgårdskommun måste kunna göra mer och bättre! 

Mot denna bakgrund yrkar vi på följande: 

Att Österåkers kommun tar fram ett Skärgårdspolitiskt handlingsprogram 

kommun. 

Ann-Christine Furustrand 
MatsfLarsson 
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Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring 
förskolor 

Det har kommit till min kännedom att föräldrar upplever att förskolor har alldeles för svag belysning 
ute runt förskolorna och runt förskolors mark där barnen leker. Särskilt under denna mörka tid på 
året riskerar det att minska tiden för barnens utelek. 

Därutöver finns naturligtvis även en säkerhetsaspekt vid för svag belysning då inbrott i lokalerna kan 
riskera öka. 

Därför föreslås; 

Att belysningen runt förskolorna och marken runt densamma där barnen leker ses över 
och förstärks där behov finns 

För Socialdemokraterna 

AnVuiristine Furustrand 
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Interpellation till t™ 
Mikael Ottosson, Kd 
ordförande Vård- och omsorgsnämnden 

Syn- och hörselinstruktör- hur blir det ?? 

Syn- och hörselskadades riksförbunds lokalavdelning bjöd in för diskussion nyligen om en av 
deras hjärtefrågor - att Österåker anställer en heltids syn- och hörselinstruktör. 

Under diskussionen framförde allianspartiernas representanter vikten av att en heltidstjänst 
syn- och hörselinstruktör anställdes också i Österåker. 

Socialdemokraterna håller med om att det är angeläget att en heltidstjänst för en syn- och 
hörselinstruktör anställs och har därför i vårt budgetförslag anslagit 650 tkr för en 
heltidstjänst. Något alliansen inte gjort utan i den budget som nu är antaget finns endast 500 
tkr upptaget, vilket är max 70 % av en tjänst. 

Hur tänker du och alliansens göra? Tänker du begära ett ökat anslag för att kunna finansiera 
en heltidstjänst? Eller tänker du och alliansen sänka ambitionsnivån, dvs det blir ingen 
heltidstjänst för syn- och hörselinstruktör ? 

Ann-Christine Furustrand 

Marie Ende 



ÖSTEfÖtaS KOhmm 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017-12-04 201? -12» ( I / 
D.nr: — T"—' 

Interpellation till 
Christina Funhammar (M) ordförande i Socialnämnden 

Hur hanteras hemlösheten i Österåker ? 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en ny nationell kartläggning 
av hemlösheten i Sverige. Kartläggningen omfattar personer med svenskt 
medborgarskap och personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i 
Sverige och som befann sig i hemlöshet under vecka 14 (3-9 apr il) 2017. 

I kartläggningen ingår personer som befann sig i någon hemlöshetssituation och som 
var aktuella hos socialtjänsten eller andra myndigheter under kartläggningsveckan, 
eller som vårdgivare, organisationer med mera, mötte under den veckan. 

Nyligen presenterade Socialstyrelsen kartläggningen över antalet människor som 
saknar eget tak över huvudet. Uppgifterna kommer från kommuner, landsting, 
trossamfund, frivilligorganisationer. 

Av undersökningen framgår att den akuta hemlösheten har ökat och Socialstyrelsens 
rapport visar att det i Österåker finns 71 personer som är hemlösa. 

Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller insatser för att förebygga avhysning ar 
och utgör en betydelsefull del i samhällets samlade insatser mot hemlöshet 

Mot bakgrund av Socialstyrelsens kartläggning och uppgift om att det i Österåker 
finns 71 hemlösa önskar vi veta vad du som ordförande har för tankar om och 
konkreta förslag till, att så lång som möjligt se till att alla i österåker har tak över 
huvudet ? 

Ann-Christine Furustrand 
Ingela Westerlund 

För Socialdemokraterna 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher (M) 

201? -12- 0 ? 

Vilka slutsatser drar du av Mark- och miljödomstolens dom 
som upphävt detaljplanen för Säbyviken? 

Mark- och miljödomstolen har prövat detaljplanen som antogs av kommunfullmäktige den 19 
september, år 2016. Dom kom 4 december i år. 

Mark- och miljödomstolens slutsats; 

" mark- och miljödomstolen finner att MKB:n inte utgör ett tillräckligt underlag i fråga om utredning 
om alternativa lokaliseringar för marinans verksamhet, att underlaget inte heller är tillräckligt för 
bedömning av om någon miljökvalitetsnorm överträds eller inte, att användingen av 
exploateringsavtal innebär att detaljplanen i dessa delar saknar statlig kontroll och blir otydlig vid 
genomförandets samt att det för vissa områden saknas förutsättningar att upphäva strandskyddet. 
Kommunen har således inte hållit sig inom det handlingsutrymme som en kommun har vid 
detaljplaneläggning. Detaljplanen ska därför upphävas i sin helhet". 

Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M); 

• Vilka slutsatser drar du av mark- och miljödomstolens dom ? 
• Kommer du att se till att en synförrättning görs för att se om det trots allt har byggts, 

sprängts, lagts ut nya och längre bryggor undertiden för prövningen av Mark- och 
miljödomstolen? 

• Om förändringar under tiden av prövningen gjorts, vilka åtgärder är du i så fall beredd att 
vidta? 

Ann-Christine Furustrand 
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Interpellation till Byggnadsnämndens ordförande 
Hampe Klein (M) 
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Vilka slutsatser drar du av Mark- och miljödomstolens dom 
som upphävt detaljplanen för Säbyviken? 

Mark- och miljödomstolen har prövat detaljplanen som antogs av kommunfullmäktige den 19 
september, år 2016. Dom kom 4 december i år. 

Mark- och miljödomstolens slutsats; 

" mark- och miljödomstolen finner att MKB:n inte utgör ett tillräckligt underlag i fråga om utredning 
om alternativa lokaliseringar för marinans verksamhet, att underlaget inte heller är tillräckligt för 
bedömning av om någon miljökvalitetsnorm överträds eller inte, att användingen av 
exploateringsavtal innebär att detaljplanen i dessa deiar saknar statlig kontroll och blir otydlig vid 
genomförandets samt att det för vissa områden saknas förutsättningar att upphäva strandskyddet. 
Kommunen har således inte hållit sig inom det handlingsutrymme som en kommun har vid 
detaljplaneläggning. Detaljplanen ska därför upphävas i sin helhet". 

Hampe Klein, byggnadsnämndens ordförande (M); 

• Vilka slutsatser drar du av mark- och miljödomstolens dom ? 
• Kommer du att se till att en synförrättning görs för att se om det trots allt har byggts, 

sprängts, lagts ut nya och längre bryggor under tiden för prövningen av Mark- och 
miljödomstolen? 

• Om förändringar under tiden av prövningen gjorts, vilka åtgärder är du i så fall beredd att 
vidta? 

För Socialdemokraterna 

Rosita Olsson Palmberg 
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Interpellation: 
Till Mathias Lindow (L), ordf. Skärgårdsrådet 

Det lackar mot jul, men när kommer Ljusteröpaketet? 
I den styrande minoritetens budget kan vi läsa att 500 tkr anslagits för "Skärgårds-
besöksnäring- och landsbygdsutveckling/Ljusteröpaketet". Nu skall man ju inte fråga vad 
presenter man skall få, kostar eller innehåller men sett till mitt brinnande intresse för 
skärgårdsfrågor önskar jag ändå svar på följande frågeställningar. 

A, Vad exakt innehåller "Ljusteröpaketet"? 

B, Hur mycket av de 500 tkr är avsett till "Ljusteröpaketet"? 

C, När förväntas detta paketet att landa på just Ljusterö? 

Till: 
Ljusterö 

För Socialdemokratern 

Mats Lai/sson 


