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Stöd Brottsofferjouren i Nordostsektorn med ett rimligt

föreningsbidrag.

År 2000 fick Kvinnojouren ett beslut av Socialnämnden om bidrag med 1:-/

kommuninnevånare och år. Motivet var att Brottsofferjouren fick motsvarande

föreningsbidrag. Döm om vår förvåning när vi kan läsa i tidningarna att bidraget är 0,86 öre.

Lägst i hela Stockholms Län!

Vi vet att minst 100 personer från Österåkers kommun får stöd varje år av Brottsofferjouren.

Det är ett ideella krafter som ger ett enormt stöd till dem som utsätts för brott.

Vi kan se att Österåker medverkar i Samverkan i Region Stockholm under devisen Trygg

Säker och Störningsfri. Även polisen i regionen står för trygghetsskapande åtgärder för

medborgarna. Den pusselbit som saknas i det arbetet ärjust Brottsofferverksamheten.

Socialdemokraterna yrkar

Att Brottsofferjouren får minst samma belopp som Kvinnojouren,

alltså 2: -/kommuninnevånare och år.

För Socialdemokraterna

(WG/go»»Cfc SL;
Margareiäöh
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»(5 ggn/om MOTIåN OM KLIMATNODLAGE

Den 22 maj 2019 presenterade en grupp forskare i Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United States of America, PNAS en studie som
Visar att havsnivån kan stiga med över två meter fram till år 2100. Knappt två

veckor tidigare, den 6 maj 2019 presenterade FN:s vetenskapspanel för

biologisk mångfald, IPBES en rapport som Visar att mellan en halv miljon och

en miljon arter av djur och Växter hotas av utrotning. Detta är enbart två av en

rad alarmerande rapporter som presenterats de senaste åren.

Det är därför dags att Vi i Österåkers kommun erkänner att Vi står inför drastiska

förändringar av Våra liv och vårt samhälle om graderna fortsätter öka. Vi bör

därför utlysa ett klimatnödläge. Genom att utlysa klimatnödläge erkänner

Österåkers kommun att Vi står inför en klimatkris. Österåkers kommun bör

samtidigt jobba aktivt för att sprida kunskap om nödläget Vi befinner oss i och ta

ett exemplariskt ansvar på lokal nivå.

Idag har runt 400 aktörer och myndigheter Världen över redan utlyst

klimatnödläge, däribland internationella storstäder som London och Vancouver

men också hela länder så som Storbritannien och Irland. I Sverige diskuterar

samtidigt flera kommuner bland annat Göteborg, Malmö och Örebro frågan.

Ansvaret för att ställa om från grunden ska inte läggas på invånarna själva utan

fokus måste ligga på strukturell omställning. Genom att erkänna klimatnödläget

kan den nödvändiga kraftiga omställningen bli en del av människornas

medvetande: först lokalt, sedan regionalt och nationellt, och till sist globalt.

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta

0 Att Österåkers kommun erkänner att det råder ett klimatnödläge och att

detta framkommer i de nya miljömålen.

0 Genomföra utsläppsminskningar på lokal nivå i linje med 1,5gradersmâlet

och därmed föregår med gott exempel.

0 Främjar initiativ inom strukturell omställning för ett fossilfritt samhälle på

lokal nivå exempelvis folkbilda och informera sina invånare om
klimatnödläget och den nödvändiga omställningens Vidd, med målet att
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skapa ett starkt mandat för omställningsåtgärder.

.\ ,
, ,

Anne“ W'á* §6 ?mig
E)

Andreas Lennkvist 01) Christina W 1 f (V)

\_7 .\_\

Francisc Contreras (V) Norma Aznar (V)
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Åkersberga 2019-06-07

Motion till Kommunfullmäktige

Exploatering av jordbruksmark

Exploatering av mark resulterar ofta i olika konflikter. Men just då är det särskilt viktigt att säkerställa

att nödvändiga avvägningar mellan värden och intressen görs och att de blir synliga för alla. En av de

målkonflikter som har varit tydligast i Österåker på senare tid är konflikten mellan kommunens
tillväxt och bevarandet av jordbruksmark.

Just denna målkonflikt är tydligt reglerad i miljöbalken. 3 kap. 4§ miljöbalken säger bl.a. att

brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det

behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Samma paragraf säger att om ett väsentligt

samhällsintresse finns för exploateringen så får man ändå bara exploatera om behovet inte kan

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Det betyder att man inte bara ska väga olika intressen mot varandra utan även jämföra

konsekvenserna för exploatering av jordbruksmark och annan alternativ mark.

Miljöpartiet föreslår att detaljplaner alltid ska innehålla en rubrik som heter Prövning avi

anspråkstagande av jordbruksmark. Under den ska all awägning mellan intresset att bevara

jordbruksmark och andra väsentliga samhällsintressen som har gjorts enligt miljöbalken, och som
berör området, redovisas. Det betyder att all avvägning som berör exploatering av just områdets

jordbruksmark ska redovisas där även om den har gjorts i översiktsplaner eller andra

utbyggnadsstrategier som t.ex. planprogram. De väsentiiga samhällsintressena ska beskrivas tydligt,

anges tydlig och tydligt avgränsas. Under rubriken ska även den jämförelse som har gjorts av

konsekvenserna för exploatering av jordbruksmark respektive annan alternativ mark redovisas,

oavsett om den redan har gjorts i översiktsplan. På så vis samlas allt som är väsentligt för de

avvägningar som ska göras i ett dokument under en rubrik. Fördelen med ett sådant förfarande är att

man vid avgörande av frågan om exploatering i ett enskilt fall tydligt kan se de awägningar som
berör området. Det blir därmed mer överskådligt att jämföra fördelar och nackdelar. Medborgarna

får också större insyn och granskning av kommunens tillämpning av miljöbalken i dessa frågor blir

enklare.

Denna hantering av planer kan också göra så vi undviker att hamna i situationer där planer

överklagas och underkänns som kan få stora negativa och konsekvenser för flera aktörer, inte minst

för kommunen själv.



Miljöpartiet de Gröna yrkar därför på

att alla detaljplaner ska innehålla en rubrik som heter Prövning av i anspråkstagande av

jordbruksmark

att Under den rubriken ska samlas alla avvägningar som har gjorts enligt miljöbalken

mellan intresset att bevara brukningsvärd jordbruksmark och andra väsentliga

samhällsintressen, som berör området,

att de väsentliga samhällsintressena ska beskrivas tydligt, anges tydlig och tydligt

avgränsas samt

att under den rubriken ska samlas alla jämförelser av konsekvenser för exploatering av

jordbruksmark respektive annan alternativ mark.

Michael Solander (MP)
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Motion till Kommunfullmäktige

Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga

Det är sedan länge känt att det är bra för hälsan att röra på sig. Att tidigt skapa vanor med mycket

rörelse, inte minst utomhus, är en bra investering för ett framtida fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Forskning visar även att tillgång till naturmark med varierad vegetation och topografi har en positiv

inverkan på barns lek och därmed deras utveckling och skolresultat. Att bedriva pedagogisk

verksamhet i utomhusmiljöer kan även förstärka inlärningen och utgöra ett komplement till

undervisningen i klassrummet för alla skolans ämnen.

Betydelsen av friytor för barns och ungas lek, lärande och hälsa lyfts fram i Boverkets rapport Gör

plats för barn och unga! - En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och

förskolans utemiljö (rapport 2015:8). Denna rapport visar vidare på hur goda utemiljöer vid skola och

förskola kan åstadkommas och utvecklas genom fysisk planering, utformning och förvaltning och

ligger även till grund för Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid

fritidshem, förskolor, skolor eller likna nde verksamhet.

Just nu pågår en omfattande exploatering och förtätning av Österåker. Med höga markpriser är även

risken stor att etablering av friytor för lek och utevistelse står i konflikt med andra behov vid

nybyggnation. Tillräckligt stora friytor av god kvalitet riskeras även när skolor och förskolor byggs ut

för att ta emot ett Ökat antal barn. Dessa utemiljöer blir därmed de som barn har störst chans att

utnyttja i sin vardag.

Vi anser att det finns ett stort behov av att ta fram lokala riktlinjer och mål för att på allvar kunna

värna och utveckla trygga, säkra, stimulerande och nära utemi|jöer.

Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Miljöpartiet de Gröna :



0 att en inventering av utemiljöer vid kommunens samtliga skolor och förskolor snarast genomförs
-i samråd med de berörda.

0 att det, med denna inventering som grund samt med utgångpunkt från Boverkets allmänna råd,

tas fram lokala riktlinjer och mål för skolor och förskolors gårdar och närmiljöer med avseende på

deras storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet så att de kan användas till lek, rekreation

samt fysisk och pedagogisk aktivitet.

0 att dessa riktlinjer och mål ska fungera vägledande både vid ny-, om- och tillbyggnad av skolor

och förskolor, samt

Michael Solander (MP)


