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Motion till Österåkers kornmunfullmäktige 

Förändrad / Ny skyltpolicy i Österåker 

Med anledning av befolkningsökningenen i Österåker de senaste åren samt 
ambitionen om ökning av företagandet lokalt i framtiden, ser vi ett behov av att 
ändra / utarbeta en ny skyltpolicy i kommunen. 
I kommuner som satsar på näringslivet och har trafikleder med hög trafikintensitet 
kan man runtom i vårt land se att de utarbetat en strategier och planer för att 
etablera skyltar med ljusreklam och med en mer exklusiv utformning för exponering 
av reklambudskap för de förbipasserande. Som en följd av detta minskar de 
Ofta hemsnickrade reklamskyltar som så ofta misspryder vägområdet och 
Även kan utgöra störande moment i trafiken då de både kan vara svårläsliga 
Och farligt placerade. 

Mot denna bakgrund yrkar vi: 

Att kommunfullmäktige beslutar att utarbeta ny skyltpolicy som skall följas av 
Byggnadsnämnden vid tillståndsgivning samt vid områdeskontroll vid väg-
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Boulehall Österåker 
Boule är mycket populärt i vår kommun och det finns tre föreningar som har boule i sin 
verksamhet. Vi har aktivt drivit på för att denna populära verksamhet hos våra lite äldre 
invånare skall prioriteras och fått gehör för detta. Men Österåker kan mer och bättre! 

Tyvärr är säsongen begränsad eftersom det 
helt saknas boulebanor inomhus i vår kommun. 
Under vinterhalvåret så får de aktiva i vår 
kommun söka sig till inomhusbanor belägna i 
andra kommuner, och det tycker vi är ett 
fattigdomstecken. 

Vi har besökdMorrtälje Boulehall och tittat på 
hur de organiserar sin verksamhet och är helt 
övertygade om att förutsättningarna för en 
liknande verksamhet som denna finns i 
Österåkerskommun. 

Mot bakgrunden ovan yrkas följande 

Att 
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Österåkers kommun skyndsamt utreder frågan och därefter 
anlägger en Boulehall. 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrancj 

Kristina Embäck 
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Motion till kommunfullmäktige 

Kompetensförsörjning av fritidspedagoger 

Under flera år så har det varit brist på att tillgå utbildade fritidspedagoger. I 
framtidsanalysen som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterade 2015 hamnade 
fritidspedagoger fortsatt i kategorin påtaglig risk för underskott. I analysen kan vi se att 
pensionsavgångarna förväntas bli stora inom gruppen då två tredjedelar av arbetskraften 
idag är 45 år eller äldre. 

Tillgången på utbildade fritidspedagoger beräknas minska med 20 % under prognosperioden. 
Samtidigt ökar efterfrågan med 25% eftersom antalet barn inom grundskolan beräknas öka 
kraftigt. Det framtida tillskottet av nyutexaminerade fritidspedagoger täcker endast ungefär 
hälften av behovet. 

I skrivande stund finns det 76 lediga tjänster annonserade i regionen, ett antal av dessa i vår 
egen kommun. Precis som att kommunen aktivt arbetar för att säkra 
kompetensförsörjningen av förskollärare genom att erbjuda barnskötare utbildning till 
förskollärare så måste vi lyfta yrkeskategorin fritidspedagoger. 

Mot bakgrunden ovan yrkas följande 

Att Österåkers kommun skall ta fram ett utbildningsprogram för att erbjuda 
barnskötare att utbilda sig till fritidspedagoger. 

För Socialdemokraterna 

Kristina Embäck 


