
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-1 1-24 

KS §12:27 Dnr. KS 2014/0046 

Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Ständig medborgardialog i centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut 2014-09-24, § 8:23, 
innebärande att Kommunstyrelsens kontor har fått i uppdrag att teckna hyreskontrakt för 
turistbyrå och kommunal information. 

2.1 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi tycker att det är bra att det nu blir ett informationskontor och turistbyrå i Åkersberga 
centrum. Vi Socialdemokrater vill dock med denna motion gå ett steg längre och göra detta 
kontor till ett centrum för medborgardialog. Det vill säga att här inte enbart skall lämnas 
information från kommunen, utan också ge medborgarna möjlighet att tycka till om 
kommunens planer för markanvändning, bostadsbyggande. Vi kommer fortsätta driva frågan 
så att informationskontoret i framtiden utvecklas till att vara ett forum för ständig 
medborgardialog. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-02-03, § 1:13, 
föreslagit att Österåkers kommun inrättar en plats i centrala Åkersberga för ständig 
medborgardialog. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-11-12, § 9:29. 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat 2014-11-04. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-10-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall beslutsförslaget innebärande att motionen anses besvarad 
med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut 2014-09-24, § 8:23, innebärande att 
Kommunstyrelsens kontor har fått i uppdrag att teckna hyreskontrakt för turistbyrå och 
kommunal information. 

Forts. 

Justerandes signaturer V\-f Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-1 1-24 

Forts. KS § 12:27 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 4 nej-röster. 

Expedieras 
- Akten 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



@1 Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2014-11-24, § 12:27 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare I N A 

M Johan Boström X X 

M Eliza Roszkowska-Öberg - Christina F. X 

M Hampe Klein X X 

M Conny Söderström X X 

FP Elisabeth Gunnars l:e vice ordf - Mathias L. X 

FP Fredrik Pahlberg - Kenneth N. X 

C Björn Pålhammar - Jeanette W. X 

KD Mikael Ottosson X X 

OP Lennart Berneklint X X 

S Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X 

s Anas Abdullah X X 

s Marie Ende X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén X 

FP Mathias Lindow X 

S Hans Johansson X 

RP Sven Ragnelid -

V Bo Edlén -

Resultat 11 4 - 1 
l\cf 



0 Österåker BESLUTSFÖRSLAG 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

2014-11 -04 Dnr KS 2014/0046 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Ständig medborgardialog i centrum 

Ann-Christine Furustrand har i en motion föreslagit att Österåkers kommun 
inrättar en plats i centrala Åkersberga för ständig medborgardialog. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsens kontor 
fått i uppdrag att teckna hyreskontrakt för lokal innehållande turistbyrå och 
kommunal information. I budget för 2014, som antogs i november 2013, 
avsattes medel för en helårsöppen turistbyrå. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor daterat 2014-10-08 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsen ordförande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2014-10-08 
Dnr KS 2014/0046 

Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig 
medborgardialog i centrum 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-02-03, § 1:13, 
föreslagit att Österåkers kommun inrättar en plats i centrala Åkersberga för ständig 
medborgardialog. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut 2014-09-24, § 8:23, 
innebärande att Kommunstyrelsens kontor har fått i uppdrag att teckna hyreskontrakt för turistbyrå 
och kommunal information. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-24, § 8:23, att Kommunstyrelsens kontor har får i uppdrag att 
teckna hyreskontrakt för turistbyrå och kommunal information. 
Den lokal som förvaltningen har erbjudits i Åkersberga centrum är på 113 kvm och erbjuder 
möjligheter till både turistinformation och kommunal informadon. Det innebär att det finns 
utrymme för utställning av t.ex. detaljplaner eller annan information som bör delges 
kommuninvånaren. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att genom tillskapandet av en turistbyrå i Åkersberga centrum tillgodoses 
möjligheten till medborgardialog, mellan Österåkers kommun och medborgarna. 

Bilagor 
1. Motion "Ständig medborgardialog i centrum". 

lof Friman 
nundirektör 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2014 -01- 3 0 

Motion kijm^i/n f,) 
Till Österåkers kommunfuiimäktige 

2014-01-22 

Ständig medborgardialog i centrum 
Det finns som vi socialdemokrater upplever ett behov av att låta invånarna i Österåkers på ett enkelt 
och kontinuerligt sätt kunna dels få information men också kunna få ge sina synpunkter på 
kommunens planer för hur mark och vattenområden skall användas. Var skall det byggas bostäder, 
var skall förbättringar göras för infrastruktur et, etc. Vi menar att det är bra att ge invånarna i 
Österåker så goda möjligheter som möjligt för att kunna ta del av Österåkers kommuns fortsatta 
utveckling. Här är också en utmärkt plats för att kunna få möta de förtroendevalda, såväl i majoritet 
som i opposition. 

Vi socialdemokrater har tidigare motionerat och föreslagit att kommunen borde inrätta ett 
medborgarkontor. Vi fick inte direkt gehör för det, men efter cirka ett halvår så i somras prövade 
alliansen att låta ett informationskontor vara i Åkersberga centrum. Vårt förslag har i alla fall fått ett 
visst gehör ändå. Vi hoppas att det gav en insikt om att det är bra att kommunen befinner sig mitt 
bland sina invånare med information och med möjlighet till dialog. 

Vi lämnar nu ett förslag som gör det möjligt att både inrätta en plats i Åkersberga centrum som kan 
fungera som medborgarkontor/information men också som en plats där man på plats kan få ta del av 
de planer som finns vad gäller detaljplaner och bostadsprogram. Vi var några stycken i 
kommunstyrelsen som för något år sedan gjorde ett studiebesök i Upplands Väsby på deras s k 
"Väsby lab" ett utrymme i Upplands Väsby centrum där invånarna kunde tycka till om kommunens 
expansion och de förslag som finns och det är något liknande som vi vill se inrättas i Österåker 

Av ovanstående skäl föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

att Österåker inrättar en plats centralt i Åkersberga för ständig medborgardialog 

cnria Q W A fy fn ̂  

nivChflstifie Furustrand 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS §1:10 Dnr. KS 2014/0109 

Svar på motion nr 5/2014 från Francisco Contreras (V) - Avskaffa 
Noll koll-nämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-11-17 fattade 
beslut om antagande av ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018, där Kultur-
och utbildningsnämnden upphör per den 2014-12-31 och ersättas av två nya nämnder; 
Skolnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Francisco Contreras (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-03-10, § 2:20, 
föreslagit att den nuvarande Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas. Motionen förslås 
besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2014-11-17, § 8:10, 
fattade beslut om antagande av nya politisk organisation för mandatperioden 2015 - 2018. 
Beslutet om ny politisk organisation innebär bl. a. inrättande av två nya nämnder, 
Skolnämnden samt Kultur- och fritidsnämndenatt, vilket i sin tur innebär att den hittills 
existerande Kultur- och utbildningsnämnden upphör per 2014-12-31. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:11. 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat •2044-44=ST1: ~2J) — \2-—Ö2_ 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2014-11-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att motionen anses besvarad 
med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-11-17 fattade beslut om antagande av ny 
politisk organisation för mandatperioden 2015-2018, där Kultur- och utbildningsnämnden 
upphör per den 2014-12-31 och ersättas av två nya nämnder; Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kultur- och utbildningsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer AU Utdragsbestyrkande 



Q Österåker BESLUTSFÖRSLAG 1 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

2014-12-02 Dnr KS 2014/0109 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Francisco Contreras (V) - Avskaffa 
Noll koll-nämnden 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-03-10, § 2:20, föreslår 
motionären att den nuvarande Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-
11-17 fattade beslut om antagande av ny politisk organisation för mandat
perioden 2015-2018, där Kultur- och utbildningsnämnden upphör per den 
2014-12-31 och ersätts av två nya nämnder; Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2014-11-27 

MicKa£la-F4@tcher 
Kommunstyrelsen ordförande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2014-11-27 
Dnr KS 2014/0109 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll 
koll-nämnden 

Sammanfattning 
Francisco Contreras (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-03-10, § 2:20, föreslagit 
att den nuvarande Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas. Motionen förslås besvarad med 
hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2014-11-17, § xx-yy, fattade beslut om 
antagande av nya politisk organisation för mandatperioden 2015 - 2018. Beslutet om ny politisk 
organisation innebär bl. a. inrättande av två nya nämnder, Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämndenatt, vilket i sin tur innebär att den hittills existerande Kultur- och utbildningsnämnden 
upphör per 2014-12-31. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2014-11-
17, § 8:10, fattade beslut om antagande av nya politisk organisation för mandatperioden 2015 -
2018, vilket i sin tur innebär att den hittills existerande Kultur- och utbildningsnämnden upphör per 
2014-12-31. 

Bakgrund 
Francisco Contreras (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-03-10, § 2:20, föreslagit 
att den nuvarande Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas. Motionen förslås besvarad med 
hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2014-11-17, § xx-yy, fattade beslut om 
antagande av nya politisk organisation för mandatperioden 2015 - 2018. Beslutet om ny politisk 
organisation innebär bl. a. inrättande av två nya nämnder, Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämndenatt, vilket i sin tur innebär att den hittills existerande Kultur- och utbildningsnämnden 
upphör per 2014-12-31. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att Francisco Contreras (V) motion om att avskaffa den nuvarande Kultur- och 
Utbildningsnämnden har spelat ut sin roll i och med att Kommunfullmäktige 2.014-011-17, § 8:10, 
beslutade om antagande av ny politisk organisation för mandatperioden 2015 - 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att den hittills existerande Kultur- och utbildningsnämnden 
upphör per 2014-12-31 och istället ersätts av två nya nämnder - Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilaga 
Motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden 

Kanslic] 
fy an-Olof Friman 

j Kommundirektör 
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ÖSTERÅ&£&» KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

im -03- t o 

o/^L. 

Motion 2014-02-05 
-töo // ) 

Avskaffa Noll koll-nämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden har "noll koll" enligt revisionsrapporten från PwC om 
barn med behov av särskilt stöd. I Södra Roslagen (2014-02-04) låter nämnden hälsa att 
"de inte är ansvariga" för vad vi själva skulle uppfatta som en av deras prioriterande 
fråga; nämligen att ta ansvar för och stötta de barnen i vår kommun som har behov av 
särskilt stöd. 

Det tycks dock vara ett standardsvar. När Hackslaskolan i augusti förra året liknade 
Ground Zero, hade nämnden inte heller koll. Det var inte deras ansvar, var beskedet. 

Hur kan en nämnd ansvarig för en budget på över 1 miljard kronor inte ha koll på 
prioriterande frågor så som behov av särskilt stöd? Hur kan Kultur- och 
utbildningsnämnden med ett heltidsarvoderat kommunalråd och 12 ledamöter inte känna 
sig ansvarig för grundläggande skolfrågor? 

Ansvaret för skolfrågorna verkar ligga hos andra politiskt tillsatta instanser som 
Produktionsstyrelsen. Så varför ska kommuninvånarna betala politikerarvoden för en 
nämnd som varken tycks ha ansvar eller koll? 

Därför yrkar jag att Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas 

v »•aiK:isc«2pmperas 
i Österåker 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

b 
KS § 1:7 Dnr. KS 2014/0139-100 

Svar på medborgarförslag nr 1/2014 - Bygg ett höghus i centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 1/2014 besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med 
Program för Åkersberga stad - centrumområdet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 9 april 2014 föreslås att ett 
minst 17-våningars höghus byggs mellan gamla parkeringsgaraget och kanalen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:8. 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat 2014-12-01. 
- Samhällsbyggnads förval toingens tjänsteutiåtande daterat 2014-11-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anse medborgarförslag 
nr 1/2014 besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för Åkersberga 
stad - centrumområdet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- SBF 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kultur- och utbildningsnämnden 2014-12-16 

KUN § 9:8 Dnr. KUN 2013/0121-610 

Redovisning av uppdrag till Kultur- och utbildningsnämnden att ta 
fram en modell för uppföljning av förskolor och skolor 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur - och utbildningsnämnden antar modell för uppföljning och utvärdering av förskolor 
och skolor enligt förvaltningens förslag och överlämnar redovisningen till 
Kommunfullmäktige. 

Särskilt yttrande 
Eva-Lena Rodrigo (MP) lämnar ett särskilt yttrande 
"I modellen står att läsa att det görs en genomgång av beviljade tilläggsbelopp i skola och förskola 2 ggr/ år. 
MP anser att det är av stor vikt att kommunen även genomlyse och följer upp hur många som får avslag på 
sina ansökningar\ samt om skolan!förskolan i så fall harfått någon annan form av stöd. Dagens system 
drabbar de redan särskilt utsatta barnen, då vi i Österåker har mycket restriktiva riktlinjerför beviljande av 
tilläggsbelopp ". 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden har enligt uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2014 
tagit fram en modell med rutiner för uppföljning och utvärdering av förskolor och skolor. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2014-11-06. 

Förslag till beslut 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 
Kultur - och utbildningsnämnden antar modell för uppföljning och utvärdering av förskolor 
och skolor enligt förvaltningens förslag och överlämnar redovisningen till 
Kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Gunnars 
(FP) yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- KS/KF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

^ . Jf;li 



Tjänsteutlåtande 

Kultur- och utbildningsförvaltningen Till Kultur- och utbildningsnämnden 

Datum 2014-11-06 
Dnr KUN 2013/0121-610 

Redovisning av uppdrag till Kultur- och utbildningsnämnden att ta fram 
en modell för uppföljning av förskolor och skolor. 

Sammanfattning 
Kultur- och utbildningsnämnden hat enligt uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2014 tagit 
fram en modell med rutiner för uppföljning och utvärdering av förskolor och skolor. 

Beslutsförslag 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur — och utbildningsnämnden antar modell för uppföljning och utvärdering av förskolor och 
skolor enligt förvaltningens förslag och överlämnar redovisningen till Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kultur - och utbildningsnämnden fick i budget 2014 i uppdrag att ta fram en modell för uppföljning 
av förskolor och skolor. Syftet är enligt uppdraget att visa sambandet mellan resurser och resultat 
och att göra resultaten tillgängliga för medborgare för att möjliggöra jämförelser mellan enheter i 
samband med val av förskola och skola. 

Kultur - och utbildningsnämnen har sedan tidigare en årsplan för nämndens systematiska 
uppföljning och utvärdering av förskola och skola med resultatindikatorer som bl a speglar 
kunskapsresultat, kvalitet och kundnöjdhet. Resultat från uppföljningar som görs under året i 
enlighet med planen redovisas på webben på enhetsnivå. Sedan våren 2014 finns ett nytt 
"jämföraverktyg" upphandlat som ytterligare kommer att förenkla för medborgare att göra 
jämförelser mellan enheter inom kommunen. 

I Produktionsstyrelsens reglemente framgår att styrelsen regelbundet ska lämna Kultur - och 
utbildningsnämnden rapporter om uppfyllelsen av nationella och kommunal mål, resultat, 
tillgänglighet, kvalitet, resursutnyttjande samt det ekonomiska utfallet under löpande budgetår. En 
sådan rapportering har inte lämnats av Produktionsstyrelsen. För att förstärka kravet i reglementet 
ingår i föreliggande modell för uppföljning och utvärdering direktiv till Produktionsstyrelsen att 
lämna uppgifter om resultat, kvalitet mm till Kultur - och utbildningsnämnden. 

Av den statliga regleringen av tillsynsansvar inom förskola och skola följer begränsningar i 
kommunens befogenhet att vidta åtgärder vid brister som framkommer i samband uppföljning och 
utvärdering hos fristående huvudman. När det gäller skola, fritidshem och kommunal förskola har 
staten tillsynsansvar genom skolinspektionen. Kommunen har dock möjlighet att gentemot den egna 
kommunala verksamheten kräva in handlingsplaner för åtgärdande av brister i verksamhetens 
kvalitet eller resultat. I samband med uppföljning av den kommunala vuxenutbildningen 2013 
gjordes till exempel en sådan framställan till Produktionsstyrelsen, som också åtgärdades i enlighet 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

med nämndens direktiv. I föreliggande modell ingår rutiner för hantering av brister. 

Förvaltningens slutsatser 
Föreliggande förslag till modell och rutiner för uppföljning och utvärdering har tagits fram med 
utgångspunkt i de statliga kraven på kommunen gällande utbildningsverksamhet. 

Förvaltningen har stämt av modellen mot Vård och omsorgsnämndens modell för uppföljning 
utifrån det gemensamma beställarperspektivet. Även förslag till uppföljningsrutiner för 
beställarnämnderna i den nya styrmodellen har legat till grund för förslaget. 

Förvaltningen föreslår att Kultur - och utbildningsnämnden fastställer modell med rutiner för 
uppföljning och utvärdering enligt bilaga 1 och överlämnar rutinerna till kommunfullmäktige som 
svar på uppdrag i budget 2014. 

Bilagor 
1. Modell för uppföljning och utvärdering 2014 11 06 
2. Plan för uppföljning och utvärdering 

oHansen 
förvaltningsche f sakkunnig utbildning 
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Österåkers kommun 
Kultur - och utbildningsnämnden 

Datum: 2014 II 06 

Modell för uppföljning och utvärdering av 
utbildningsverksamhet inom Kultur - och 
utbildningsnämnden 

1. Nämndens uppdrag 

Kommuner, landsting, staten och enskilda kan vara huvudmän inom skolväsendet. 
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala förskolan och 
skolan har den kvalitet och når de mål som framgår i skollagstiftningen. Fristående 
och övriga huvudmän har motsvarande ansvar gällande sina verksamheter. 

Kultur - och utbildningsnämnden utför på uppdrag av Kommunfullmäktige 
kommunens huvudmannauppgifter inom utbildning vilket omfattar följande 
uppgifter 

® Information till medborgare och stöd i val av förskola och skola genom 
möjlighet att jämför kvalitet och resultat på enhetsnivå 

® Myndighetsutövning, t ex mottagande i särskola 
0 Förslag till resursfördelning, t ex skolpeng, och vik tade resurser 
© Uppföljning av resultat och kvalitet i enlighet med uppställda mål 
Q Godkännande av och tillsyn över enskild huvudman för förskola samt beslut 

om rätt till bidrag och tillsyn för pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Den lagstiftning som främst styr utbildningsverksamheten är skollagen (SFS 
2010:800) och läroplaner för de olika skolformerna och fritidshemmet. Skolverket 
har statens uppdrag att tolka författningarna och att ge ut riktlinjer och Allmänna 
Råd som är styrande för alla utbildningsanordnare. I de nationella styrdokumenten 
finns bestämmelser om mål för de olika utbildningarna som kommuner och 
fristående huvudmän är skyldiga att följa. 

Kvalitet definieras av Skolverket som en samlingsbeteckning för hur väl 
verksamheten 

© uppfyller nationella mål 
o svarar mot nationella krav och riktlinjer 
© kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån 

rådande förutsättningar, 
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Kultur - och utbildningsnämndens uppföljning och utvärdering omfattar både 
kommunala och statliga mål. 

Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning och utvärdering syftar till att 
® visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen i skollagen anger 
© ge nämnden fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar 
© stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till ökad 

måluppfyllelse 
© ge föräldrar och elever information, särskilt inför val av förskola och skola 

2. Vilka verksamheter följs upp 

© Kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem inom kommunen 

® Kommunal och fristående gymnasieskola inom kommunen 
© Kommunal vuxenutbildning 
® Verksamhet som utförs genom särskild beställning till Produktionsstyrelsen 
© Verksamhet som upphandlas enligt LOU (vuxenutbildning) 

Resultatindikatorer 

Resultatindikatorer används som stöd för att kunna bedöma effekterna i förhållande 
till uppställda mål. Resultatindikatorerna ska belysa de viktigaste aspekterna i ett mål 
eller vägen fram till målet. Alltför många resultatindikatorer gör det svårt att få 
överblick och bedöma resultatet. 

Kriterier för bra resultatindikatorer 
0 tydliga i vad de mäter 
0 relevanta och väsentliga 
0 tillgängliga till en rimlig kostnad 
0 hållbara över tid 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett antal resultatindikatorer 
för olika typer av kommunal verksamhet. Nämndens resultatindikatorer för att mäta 
måluppfyllelse i förskola och skola kan med fördel överensstämma med ett urval av 
dessa. Nedan följer exempel på resultatindikatorer för respektive verksamhet som 
finns med i den aktuella uppföljningsplanen. Resultatindikatorer fastställs i samband 
med målarbetet i nämnden. 

Förskola 
Omsorg och lärande ska för förskolan bilda en helhet, men det pedagogiska 
uppdraget har fått en klar ambitionshöjning. Kärnan i det uppdraget är att ge barnen 
de förutsättningar de behöver senare i livet och ett lärande som kan ge en bra grund 
för utbildningen i grundskolan. Även forskningen pekar på förskolans betydelse för 
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hur väl elever lyckas senare i skolan på så sätt att längre tid i en förskola med god 
kvalitet ger konstaterat positiva effekter på barns kognitiva, sociala och emotionella 
utveckling. Resultatindikatorer för hur väl försskolan lyckas nå målen i skollag och 
läroplan är t ex antal barn per årsarbetare, andel förskollärare och nöjdhet och trivsel 
som mäts genom enkätundersökning till föräldrar. 

Grundskola 
Viktiga resultatindikationer på hur väl grundskolorna lyckas med sitt uppdrag får vi 
genom att granska kunskapsresultat i form av meritvärde, andel elever som uppnått 
lägst godkänt betyg i alla ämnen samt andel behöriga till gymnasieskolan. Dessa 
resultat hämtas från Skolverkets databas SIRIS. I analysen av kunskapsresultaten 
tittar vi även på Skolverkets databas SALSA. Där kan man se hur väl skolorna lyckas 
i förhållande till strukturella faktorer som udändsk bakgrund och föräldrarnas 
utbildningsnivå som statistiskt har visat sig ha betydelse för elevers resultat i skolan. 
Förutom kunskapsresultat följer vi även upp verksamhetens kvalitet och 
måluppfyllelse genom kundundersökning. Ett antal av resultatindikatorerna i 
kundundersökningen rapporteras till SKL och ingår i rapporten Öppna jämförelser. 

Gymnasieskola 
Resultatindikatorer för gymnasieskolan är t ex genomsnittlig betygspoäng, andel 
elever med behörighet till universitets- och högskolestudier samt andel elever som 
fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år. Dessa indikatorer ingår också i SKLs 
Öppna jämförelser och redovisas i samband med kommunens kvalitet i korthet. 
Inom ramen för samverkansavtalet om gemensam gymnasieregion i länet genomförs 
även en samordnad studerandeenkät. 

Vuxenutbildning. För vuxenutbildningen sker en samordnad utvärdering inom 
ramen för gemensam vuxenutbildningsregion. Denna omfattar både observationer, 
studerandeenkät och resultatuppföljning.. Bland annat följer man där upp 
genomströmningstid, betyg och avhopp. Från och med halvårsskiftet 2015 kommer 
kommunen i samverkan med ett antal övriga kommuner att upphandla externa 
utbildningsanordnare enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Tillsyn och 
uppföljning av såväl den upphandlade som den kommunala vuxenutbildningen 
kommer då att genomföras inom det gemensamma kansliet KCNO(Kunskapscenter 
nordost). 

3. Metod och rutin för uppföljning 

Systematiskt kvalitetsarbete 
I skollagen finns bestämmelser om att varje enhet och huvudman ska genomföra ett 
kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete. Föreliggande modell avser att uppfylla 
dessa krav på huvudmannanivå. I modellen ingår direktiv till det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå med tidpunkt för analys och rapport. 
Produktionsförvaltningen ansvarar för att sammanställa och analysera de kommunala 
enheternas kvalitetsarbete. De fristående huvudmännen har samma krav på 
systematiskt kvalitetsarbete och modellen omfattar även sammanställning från dessa 
enheter. Övriga underlag utgörs av officiell statistik, dialogmöten och 
kundundersökning, vilket nedan beskrivs mer detaljerat. 
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Kundundersökning 
Nämnden genomför årligen en enkätundersökning med elever och föräldrar i 
förskola, pedagogisk omsorg och skola. Undersökningen görs i samverkan med ett 
antal kommuner i länet. Resultaten redovisas för respektive enhet, i nämnden och på 
webben samt i jämförverktyget. För gymnasieskola och vuxenutbildning genomförs 
studerandeenkäter i samverkan inom länet. Resultaten presenteras som ovan. 

Utförarmöten 
Ledning för kommunala och fristående förskolor och skolor i Österåkers kommun 
bjuds in till utförarmöten två till tre gånger per år. Bland annat går förvaltningen 
igenom sammanställning och analys av resultat och kvalitet, nämndens 
verksamhetsberättelse, årsbokslut, verksamhetsplan och budget. Andra aktuella 
frågeställningar kan också tas upp vid dessa tillfallen. 

Budgetdialog med utförare en gång per år 
Inför kommande budgetarbete bjuder förvaltningen in ledning för kommunala och 
fristående enheter till dialog. 

Interna samverkansmöten 
Kultur - och utbildningsförvaltningen och produktionsledningen har regelbundna 
möten för gemensamma frågeställningar utifrån det kommunala uppdraget. Bland 
annat diskuteras ansvarfördelning och planering av utvecklingsarbete och 
förbättringar. Vid några tillfällen per år deltar även politiker i dessa möten. 

Uppföljning av beställningar 
Kultur - och utbildningsnämnden har möjlighet att göra särskilda beställningar av 
icke lagstadgad verksamhet, t ex öppen förskola och språkförskola. I beställningen 
framgår på vilket sätt uppföljning sker. 

Tillsyn i förskola och pedagogisk omsorg 
Kommunen har tillsynsansvar över fristående förskola och pedagogisk omsorg. 
Tillsyn genomförs regelbundet med minst ett besök per enhet vartannat år i 
förskolor. Vid klagomål eller andra indikationer på missförhållanden görs även 
omedelbar tillsyn. Tillsyn i pedagogisk omsorg genomförs dels per enhet och dels 
genom gemensamma tillsynsmöten. 

Möten med kommunens särskolor två gånger per år 
Uppföljning av elevernas skolsituation och avstämning av mottaganderutiner mm. 

Uppföljning av individuella tilläggsbelopp 
Beviljade tilläggsbelopp för extra stöd i förskola och skola följs upp två gånger per år 
genom inskickade åtgärdsprogram och vid behov fördjupad dokumentation, dialog 
med utförare och verksamhetsbesök. 
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4. Åtgärder vid brister 

Kommunens befogenhet att vidta åtgärder vid brister som framkommer i samband 
med uppföljning regleras i de statliga bestämmelserna om tillsynsansvar för 
utbildningsverksamhet. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för kommunal förskola 
samt för fristående och kommunal förskoleklass, fritidshem och skola. 
Skolinspektionen har därmed sanktionsmöjligheter enligt: skollagen, t ex 
föreläggande, utdömande av vite och verksamhetsförbud. 

Kommunen är tillsynsmyndighet för fristående förskola och pedagogisk omsorg 
vilket motsvarar Skolinspektionens tillsynsansvar och medför samma behörighet att 
vidta åtgärder gentemot sådan huvudman. Kommunen har inte tillsyn över 
bestämmelserna i skollagen avseende kränkande behandling. 

Kommunens befogenhet gentemot fristående huvudman är alltså begränsade genom 
statliga bestämmelser. Kommunen dock möjlighet till viss insyn i de fristående 
verksamheterna som är etablerade i den egna kommunen. Insynsrätten handlar 
endast om öppenhet och ger inte kommunerna någon rätt att framföra olika former 
av påpekanden gentemot den fristående huvudmannen. Det finns inget lagstöd för 
att kräva att fristående aktörer deltar i kommunens uppföljning och utvärdering. Det 
finns dock inget som hindrar att kommuner erbjuder de fristående huvudmännen att 
delta i kommunens uppföljningssystem. 

Gentemot de egna kommunala verksamheterna har kommunen utifrån sitt 
ägaransvar möjlighet att ställa krav på verksamheterna. Genom produktionsledningen 
kan åtgärder till exempel vidtas utifrån arbetsgivaransvaret. 

Vid brister i kvalitet eller resultat som framkommer i samband med uppföljning av 
den egna regin påbörjas en dialog med berörd rektor, produktionsledning i syfte att 
analysera bakomliggande orsaker samt utarbeta en handlingsplan för åtgärder. Kultur 
— och utbildningsnämnden har möjlighet att formellt förelägga Produktionsstyrelsen 
åtgärder för att komma tillrätta med allvarligare brister. 

Kultur - och utbildningsnämndens informationssystem inklusive jämföra verktyg 
gentemot medborgare utgör ett incitament för såväl kommunal som fristående 
utförare att sträva efter goda resultat och kvalitet. 

5. Information till medborgare 
Resultat - och kvalitet görs tillgängligt för elever och föräldrar på webben genom det 
interaktiva "jämförverktyget". Här kan medborgarna jämföra skolor och förskolor på 
enhetsnivå som t ex stöd i val av förskola och skola. För att göra jämförelsen 
lättillgänglig och överblickbar har ett antal indikatorer avseende kunskapsresultat, 
elever och föräldrar upplevelse av verksamheten. 

6. Centrala begrepp 

Uppföljning - en fortlöpande insamling av både kvantitativ och kvalitativ 
information, t ex kunskapsresultat, personalstatistik, enkäter, dialogmöten. 
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Utvärdering - en samlad bedömning och analys av kvalitén i förhållande till de 
nationella målen utifrån det underlag som har framkommit samt identifiering av 
faktorer som påverkar måluppfyllelsen. 

Resultat och effekter - inom utbildningsväsendet handlar resultat framförallt om 
vad eleverna har presterat eller vad personalen har genomfört och vilka effekter det 
leder till i form av barn och elevers utveckling och lärande. 

Måluppfyllese - i både skollag, läroplaner och kursplaner finns olika typer av mål. 
Till exempel mäts måluppfyllelse i skolan genom en bedömning av i vilken grad 
verksamheten bidrar till att elevernas förmågor utvecklas och de åtgärder som vidtas i 
undervisningen. Det finns också ämnesspecifika kunskapsmål som ska uppfyllas. I 
förskolan innebär en bedömning av måluppfyllelse hur väl förskolan arbetar i 
riktning mot målen i läroplanen. 

Tillsyn - med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera 
om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att 
den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid 
granskningen. 
Statens skolinspektion har tillsyn över skolväsendet, särskilda utbilningsforner och 
annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen samt över hur kommunen uppfyller 
sitt tillsynsansvar. 

Källor 
Skolagen 2010:800 
Läroplan för förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem 
Skoverkets Allmänna Råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 
SKL Öppna Jämförelser 
SKL Kommunens kvalitet i korthet(KKIK) 
Reglemente för Kultur - och utbildningsnämnden 

Bilaga 
Plan för uppföljning och utvärdering 
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KUN plan för uppföljning och utvärdering ̂ Kola/förskola med direktiv till utförare rev. 2014 10 23 

Aktivitet Verksamhet Underlag/ 
metod 

Ansvar Uppgifter som lämnas av utförare 

jan Sammanställd resultatrapport med analys Samtliga KUF -

jan Årsbokslut med verksamhetsberättelse Samtliga -

mars Elevstatistik, gymnasieskolan 
® Sökande och antagna 

Gymnasieskolan Gymnasie
antagningen 

KUF Analys 

mars Bam och personal 
o Antal bam per årsarbetare 
o Andel förskollärare 
o Antal bam per avdelning 

Förskola SCB/Siris KUF 

! april Personal, elevstatistik fritidshem och grund
särskola (heltidstjänster) 

o Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen, andel fritidspedagoger 

o Antal elever/lärare/personal på 
fritidshem 

o Andel lärare med specialpedagogisk 
högskoleexamen 

o Antal elever åk 7 — 9 per SYV 
o Antal SYV per enhet 

Fritidshem 
Grundskola 

Grundsärskola 

SCB/Siris KUF Sammanställd analys, jmf över tid och mellan enheter 
åtgärder för förbättringar 

april Kundundersökning (enkät) Förskola, pedagogisk 
omsorg 
Grundskola 
Grundsärskola 

Enkät KUF Sammanställd analys, jmf över tid och mellan enheter (prod), 
förbättringsområden, åtgärder, förutsättningar. 

juni Personal, studerande 
o Statistik över studerande 
® Resultat, genomströmning, avhopp 

Komvux, sfi SCB/Siris 
Gemensam upp
följning i länet 

KUF Sammanställd analys, jmf över tid, förbättringsområden, 
genomförda och planerade åtgärder 

1 



2 

aug Delårsbokslut Samtliga KUF/Ek -

aug Budget och verksamhetsplan Samtliga KUF/Ek -

sept Betygsstatistik åk 9 
o Slutbetyg 
o Meritvärde 
© Behörig till gymnasieskolan 

o Jmf med länet, riket 
o Jmf enhet, drift, elev inom 

kommunen 

© Jmf 5 år kommun, län, riket 

Åk 9 Siris 30/9 KUF Sammanställd analys, jmf över tid, åtgärder 
Analys provbeyg/slutbetyg 
Analys likvärdighet 
Åtgärder för likvärdig bedömning 

i okt Nationella prov åk 3 
© sv/ma 

Åk 3 SCB/Siris KUF Analys, utvecklingsområden, åtgärder för ökad måluppfyllese 

\ nov Betyg åk 6 
© enhet, drift, bakgrund, över tid 
o jmf kommun, län, riket 

Åk 6 SCB/Siris KUF Analys, utvecklingsområden, åtgärder för ökad måluppfyllese 

; 
dec Gymnasiet 

© Genomströmning inom fyra år 
avhopp 

© Studerandeenkät 

~ 
Skolverket Gy antagningen 

SCB (Siris) 
KUF Sammanställd analys, jmf över tid, åtgärder för förbättring förutsättr 

dec Nationella prov åk 6, 9 
© sv/ eng/ma/no 

Åk 6 
Åk 9 

SCB/Siris KUF Analys, utvecklingsområden, åtgärder för ökad måluppfyllese 



3 

Löp

ande 

Tillsyn Fristående förskola 
och pedagogisk 
omsorg 

KUF 

Enl 
best/ 
beslut 

Uppföljning av särskilda satsningar och projekt 

Beställningar 

Samtliga berörda KUF 

Löp
ande 

Skolpliktsuppföljning Samtliga Extens KUF Kartläggning, analys, åtgärder 

Löp
ande 

Synpunkter och klagomål Samtliga berörda Interna system KUF Kartläggning, analys, åtgärder 

Ter-
| min 

Tilläggsbelopp Samtliga berörda Åtgärdsprogram KUF Analys, åtgärder 



0 Österåker 13 å 
Utdrag ur minnesanteckningar från gruppledarmötet den I december 2014 

3. Information om granskning av partistöd 
Kanslichef Peter Freme presenterar regeringens proposition "Vital Kommunal Demokrati 
(2013/14:5)" avseende de grundläggande bestämmelserna som trätt i kraft gällande kommunalt 
partistöd. Bestämmelserna innebär att om kommunen ska ge partistöd, ska fullmäktige besluta att 
mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för sitt avsedda ändamål, nämligen att stärka det politiska partiets ställning i den 
kommunala demokratin. Redovisningen bör ske av en särskild granskare vilken utses av 
respektive parti som är mottagare av partistöd. Den särskilda granskaren ska inkomma med en 
granskningsrapport senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång (1 januari -31 
december), för behandling av Kommunfullmäktige. Fullmäktige får besluta att partistöd inte ska 
betalas till parti som inte lämnar redovisning. 

Då övergångsregler är tillämpbara föreslår gruppledarna att den redovisade hanteringen ska 
tillämpas av kommunen från den 1 januari 2015. Efter beslut av Kommunfullmäktige föreslås 
därmed granskning avseende 2015-01-01 - 2015-12-31 lämnas till kommunen under första 
halvåret 2016. 

Ingela anser att när Kommunfullmäktige fattar beslut om att mottagare av partistöd ska lämna en 
sådan redovisning, ska fullmäktige även besluta om tillhörande tillämpningsföreskrifter gällande 
hur den redovisning som efterfrågas av partierna ska se ut. Gruppledarna kommer överens om att 
förslag till dessa föreskrifter kan avhandlas av Kommunfullmäktiges gruppledare inför beslut i 
Kommunfullmäktige. 

6. Personuppgifter, vid val av nya förtroendevalda, ska tillsändas kommunkansliet 
Ingela påminner fullmäktiges gruppledare om vikten att lämna in personuppgifter till 
kommunkansliet gällande nyvalda förtroendevalda. Som ett minimum krävs att personnummer 
lämnas till kommunkansliet och Kommunfullmäktiges sekreterare. 

8. Valberedningens arbete 
Gruppledarna diskuterar förväntningar på Kommunfullmäktiges Valberedning utifrån en optimal 
hantering och nomineringsprocess samt en smidig hantering på Kommunfullmäktiges 
sammanträden. Gruppledarna föreslår att Valberedningen sammanträder med särskild 
protokollförare från kommunkansliet samt att protokollet antingen skickas ut med handlingarna 
eller dukas vid Kommunfullmäktiges sammanträde. 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 



Öste rå 

e Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:21 Dnr. KS 2014/0251 

Val av ledamöter till arvodesberedningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ledamöter i arvodesberedningen väljs: 
- Arne Ekstrand (KD), ledamot. 
- Björn Pålhammar (C), ledamot. 
- Bert Niska (ÖP), ledamot. 
- Björn Molin (RP), ledamot. 
- Bo Lundin (MP), ledamot. 
- Bo Edlén (A7), ledamot. 
- Lennart Ljungqvist (SD), ledamot. 
- (FP), val av ledamot, bordläggs. 
- (SÖ), val av ledamot, bordläggs. 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-17, § 13:10, lyftes ärendet om val av ledamöter 
till arvodesberedningen. Arvodesberedningen ska bestå av två ledamöter från (M) och två 
ledamöter från (S) medan övriga partier ska representeras med en ledamot var. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-17 valdes följande personer till 
arvodesberedningen: 
Kenneth Netterström (M), ordförande 
Johan Boström (M), ledamot. 
Leif Pettersson (S), ledamot 
Rosita Olsson-Palmberg (S), ledamot 

Övriga val bordlades. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2014-12-15, § 13:10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslagen til1 ledamöter i arvodesberedningen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) redogörelse 
av förslagen till ledamöter och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- De valda 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Samnuntr.ulosproiokoll for Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS §1:23 Dnr. KS 2014/0300 

Återremitterat ärende - Rådgivande organ i Österåkers kommun 
för mandatperioden 2015 - 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. bör en mandatperiod av ett ar, 2015-01 01 - 2015-12-31, ska följande radgivande organ 
inrättas under Kommunstyrelsen: I landikapprad, Idrotts-och friluftsradet, Integrationsrad, 
Näringslivsrad, Pensionärsrad, Skärgardsrad, Trvgg i Österåker och Miljö- och klimatrad. 

2. Kommunstyrelsen utser ordföranden och ledamöterna till raden för en period av ett ar. 

.V l)e radgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per ar. 

I. Administrativ sakkunnig resurs hämtas Iran berört sakområde. 

5. Kostnaden för de radgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

I lärefter beslutar Kommunstyrelsen att välja (oljande ledamöter till de radgivande organen. 

6. Till näringslivsradet väljs följande ledamöter: 
Michaela Hetcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (I P), l:e vice ordförande. 
Ann-Christine burustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till pensionärsradet utses följande ledamöter: 
Mikael Ottosson (Kl)), ordförande. 
Ingrid |acobsson (()P), ledamot. 
Per Albinsson (C), ledamot. 
Margareta Gustafsson (S), ledamot. 

Till Skärgardsradet utses höljande ledamöter: 
Mathias Lindow (l'P), ordförande. 
Sven Hugosson (b'P), personlig ersättare f<>r Mathias Lindow (b'P). 
(Christina bunlvammar (M), ledamot. 
Bo 1 .itndin (MP), ledamot. 

I ill Miljö - och klimat rad utses följande ledamöter: 
Michaela I laga (C), ord fö rande. 
C.onnv Söderström (M), ledamot. 
Ann-Christine burustrand (S), ledamot. 
Bert Miska (()P), ledamot. 

1T> e 

Forts. 

Justerandes signaturer (/, 'p Utdragsbestyrkande 



eråker 
Sammanirädcsprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

Forts. KS § 1:23 

Till 1 landikappradet/Tillgänglighetsradet utses följande ledamöter: 
- Monica Kjellman (FP), ordförande. 
- Per Albinsson (C), ledamot. 
- Susanne Singstedt (Öl5) 
- Kva Börjesson (S), ledamot. 

Till Trygg i Österåker utses följande ledamöter: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias J.indow (FP), l:e vice ordförande. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till Barn- och ungdomsrådet utses följande ledamöter: 
- Jeanette Widen (M), ordförande. 
- (FP) bordläggs. 
- Sofia Fanberg (S) 

Till Idrotts- och frilutsrad utses följande ledamöter: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias I-indow (FP), l:e vice ordförande. 
- Ann-Christine l;urustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till Integrationsradet utses följande ledamöter: 
- Franz Heinel (ÖP), ordförande. 
- Örjan Franzén (FP), ledamot. 
- (C) bordläggs. 
- Margareta Olin (S), ledamot. 

Sammanfattning 
1 Österåkers kommun finns idag atta olika radgivande organ. Sju av dessa radgivaiule organ, 
I Iandikapprad, Idrotts- och friluftsradet, Integrationsrad, Näringslivsrad, Pensionärsrad, 
Skärgardsradet och Trvgg i Österåker finns organisatoriskt under Kommunstyrelsen. 
Det åttonde radgivande organet, Barn- och ungdomsrad, finns under nuvarande Kultur- och 
utbildningsnämnden. 

De radgivande organen har bland annat till uppgift att i de ärenden som berör raden fungera 
som remissinstans till kommunens nämnder samt vara en kontaktyta till intresseorganisationer 
och allmänheten i kommunen. 
Inför mandatperioden 2015-2018 ska Kommunstyrelsen ta ställning till raden, där Miljö- och 
klimat rådet utgör ett nytt radgivande organ, och dess sammansättning. 
Det är av vikt att administrativ sakkunnig resurs, t.ex. se kre te rarskap, hämtas fran berört 
sakomrade. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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3 
KS § 1:26 Dnr. KS 2014/0251-048 

Val av ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
Planarbetsutskott (Plan-AU) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) väljs: 
Michaela Fletcher (M), ordförande. 

- Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 
-Johan Boström (IVI), ledamot. 

Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 
Anas Abdullah (S), ledamot. 

2. Till ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) väljs: 
- Michaela Haga (C), ersättare. 

Arne Ekstrand (KD), ersättare. 
Lennart Berneklint (ÖP), ersättare. 

- Hans Johansson (S), ersättare. 
- Michael Solander (MP), ersättare. 

3. Till ordinarie ledamöter i Planarbetsutskott (Plan-AU) väljs: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
- Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 
-Johan Boström (M), ledamot. 

Ann-Chrisdne Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 
- Mats Larsson (S), ledamot. 

4. Till ersättare i Planarbetsutskott (Plan-AU) väljs: 
Michaela Haga (C), ersättare. 

- Arne Ekstrand (KD), ersättare. 
- Lennart Berneklint (ÖP), ersättare. 
- Anas Abdullah (S), ersättare. 

Michael Solander (MP), ersättare. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Andreas Lennkvist-Manriquez (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
Planarbetsutskott (Plan-AU). 

Forts. 

Justerandes signaturer ^ 5 Utdragsbestyrkande 



gm Länsstyrelsen 
P Stockholm 

BESLUT 

Datum 

2014-12-30 
Beteckning 
21431-40632-: 

n> 
h 

Enheten för tillstånd 
Annika Hållén 
010-223 13 68 

Leif Petersson 
Sörgårdsvägen 6 
184 35 Åkersberga 

Begäran om entledigande som vigselförrättare enligt 
4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB 

Beslut 

Länsstyrelsen entledigar Leif Petersson, 430610-5513, från uppdraget som 
vigselförrättare från och med den 1 januari 2015. 

Redogörelse för ärendet och motivering 

Leif Petersson, som är förordnad tills vidare som vigselförrättare efter förslag från 
Österåkers kommun, har meddelat Länsstyrelsen i Stockholms län att han vill 
avsluta sitt uppdrag i anslutning till årsskiftet. 

Eftersom Leif Petersson har avsagt sig sitt uppdrag som vigselförrättare i 
anslutning till årsskiftet ska han entledigas från och med den 1 januari 2015. 

Annika Hållén 

Kopia till: 

Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga 
Skatteverket, Folkbokföringsenheten, Ulrika Lind, 106 61 Stockholm 
Avdelningen för personalfrågor 

KO.Vi.v.LM^IiTYkl:.::-l 

I-J.nr: ,• 

Postadress Besöksadress 
Länsstyrelsen Stockholm Hantveikargatan 29 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Telefon E-post/webbplats 
010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se 
(;ax www.lansstyrelsen.se/stockholm 
010-223 11 10 



Länsstyrelsen 
Stockholm 2015-01-22 

Datum 

BESLUT 

Beteckning 
2042-110-2C 

Enheten för tillstånd 
Annika Hållén 
010-223 13 68 

Österåkers kommui 
184 86 Åkersbergal 

Förordnande av begravningsombud enligt 10 kap. 2 § 
begravningslagen (1990:1144) 

Beslut 

Länsstyrelsen förordnar 

Johan Carselind, 610109-2499, Åsbrinken 1, 184 52 Österskär 

som begravningsombud i församlingarna som är huvudmän för 
begravningsverksamheten inom Österåkers kommun. 

Förordnandet gäller till och med den 31 december 2018. 

Detta beslut får enligt 11 kap. 8 § begravningslagen inte överklagas. 

Redogörelse för ärendet 

Österåkers kornmun har enligt protokoll från sammanträde i kommunfullmäktige 
den 15 december 2014 nominerat Johan Carselind som begravningsombud för 
kommande fyra kalenderår. 

Länsstyrelsen noterar att Johan Carselind enligt beslut av Länsstyrelsen i 
Stockholms län den 23 maj 2014 med anledning av att tidigare begravningsombud 
avsagt sig uppdraget, förordnats som begravningsombud för församlingarna inom 
Österåkers kommun för tid till och med utgången av år 2014. 

Motivering 

I 10 kap. 2 § begravningslagen anges följande. När en församling är huvudman 
för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera 
begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers 
intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Till begravningsombud ska förordnas 
en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn 
särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för 
olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. 

Av 50 § andra stycket begravningsförordningen (1990:1147) framgår följande. 
Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för 
uppdraget som begravningsombud. Länsstyrelsen ska också ge andra trossamfund 
än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom 

Postadress 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Besöksadress 
Hantverkargatan 29 

Telefon 
010-223 10 00 

E-post/webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm Fax 

010-223 11 10 



2(2) 
BESLUT 

2015-01-22 
Datum Beteckning 

2042-110-2015 

kommunens område tillfälle att föreslå lämpliga personer. De förslag på lämpliga 
personer som lämnas till länsstyrelsen ska vara skriftligen motiverade. 

Enligt 51 § begravningsförordningen ska ett begravningsombud utses för en tid av 
fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits 
val till kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen anser att Johan Carselind, som under föregående år haft uppdrag 
som begravningsombud i Österåkers kommun, får anses lämplig för ett fortsatt 
förordnande för att granska hur församlingarna i kommunen (Österåker-Östra 
Ryds församling, Ljusterö-Kulla församling) tar till vara de personers intressen 
som inte tillhör Svenska kyrkan. Förordnandet omfattar tiden till och med den 31 
december 2018. 

Begravningsombudets uppgifter, rättigheter och skyldigheter framgår av 10 kap. 
begravningslagen (1990:1144) och 49 - 58 a §§ begravningsförordningen 
(1990:1147). Se även länsstyrelsens webbplats 
http://www.lansstvrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-
samhalle/val/Pages/default.aspx 

Kopia till: 
Johan Carselind 

Österåker-Östra Ryds församling, Box 46, 184 21 Åkersberga 

Ljusterö-Kulla församling, Mellansjövägen 53, 184 95 Ljusterö 
Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm 

I försändelsen till Johan Carselind: Begravningslag (1990:1144), 
Begravningsförordning (1990:1147), Formulär för kontaktuppgifter 

Annika Hållén 



r0sparV 

Österåkers Kommun 
Kommunfullmäktige 

KOMMUNS i YRLLSfcN 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2015 -01- 't u Serviceenheten 

Kms/m -ib) [i) 
2015 -01- 1 9 

Interpellation till Kommunstyrelsen ang, uthyrning av kontorslokaler 

Bakgrund 

Österåkers kommun hyr ett stort antal kvadratmeter kontorslokal av Armada. 
Kommunen har upplåtit vissa av dessa kontorslokaler till politiska partier i kommunen. 
Detta föranleder följande frågor. 

Frågor 

1 Till vilka politiska partier har kommunen upplåtit kontorslokaler i Alceahuset? 

2 Under hur lång tid har dessa partier disponerat kontorslokalerna? 

3 Hur mycket hyra har ifrågavarande partier betalat för lokalerna? 

* * * 

Åkersberga den 19 januari 2015 

Björn Molin (RP) 

Sågvägen 19 • 184 40 Åkersberga • Tel.: 08-540 228 88 • E-post: info@roslagspartiet.se • www.roslagspartiet.se 



Beslutsförslag 

0 Öste rå k< IS 
Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-01-26 
Dnr KS 2014/0353-100 

Medborgarförslag nr I 3/2014 - Starta en kurs i hur man kan använda 
kommunens hemsida 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 december 2014 föreslås att 
kommunen startar en kurs i hur man använder kommunens hemsida. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 13/2014 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande ett ansvar för att leda och 
samordna informationsverksamheten. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 13/2014 

c'TmoAa 
In^i la Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 



?????????? 
Österåkers kommun 

Förslag till förbättringar av olika slag 

ÖSTERÅKERS KOIWML12-05 
Poruine enheten 

1(2) 

- "" ' 
KO.ViiV.l-i !' I |. 

m.jxbj. I 
Jag är inte så bevandrad alt använda datorn i kommunikation. Trots ett antal försök har 
jag inte lyckats nå Er den vägen - jag tycker att den är snårig. 

Forslas 1 
Starta en kurs i hur man kan använda kommunens hemsida. 



o Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-01-26 
Dnr KS 2014/0354-100 

Medborgarförslag nr 14/2014 - Angående klottersanering i 
kommunen 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 december 2014 föreslås ett antal 
åtgärder för att bekämpa klottret i kommunen på bred front. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 14/2014 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande ett ansvar för 
nämndgemensam verksamhetsstyrning beträffande folkhälsa och miljö, samt att 
Kommunstyrelsen med uppmärksamhet skall följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka 
för en god miljö i kommunen. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 14/2014 

Smäda Qaici/n£^~ 
Ingela Gardner ' 

Kommunfullmäktiges ordförande 



ÖSTERÅKERS KOIWVj^W 12_05 
Serviceenheten- ^ W 

2014 -12- 05 
i 
* 

Förslag 2 
Jag har under en längre tid rapporterat om klotter, men åtgärder har uteblivet i stor 
utsträckning och jag har inte förstått varför. Vid en kontakt med saneraren nyligen fick 
jag reda på att kommunen bara kan åtgärda visst klotter. 
Kommunen har som mål att vara attraktiv, trygg och trevlig. För att närma sig det 
målet bör klottret bekämpas på bred front. 
2:1 Jag föreslår att kommunen kommer överens med företag som klottras ner och ber 
att få sanera klottret. Det måste ju också ligga i deras intresse att närmiljön är 
inbjudande. Det är ju kommuninvånare som kladdar ner vår gemensamma miljö. 
2:2 Är detta inte gångbart så vädja till företagen att själva sanera egendomen inom 14 
dagar sedan kommunens sanerare rapporterat klottret. 
2:3 Erbjud företagen sanering utförd av kommunens klottersanerare mot ersättning. 
2:4 Vädja till försäljare av målarfärg på sprayflaska att försvåra köp av dessa varor till 
yngre personer. 

Jag börjar tappa intresset för att hjälpa till att skapa en trivsam miljö när mycket lite 
händer och det är svårt att veta vad som hör till kommunen. 



0 Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-01-26 
Dnr KS 2014/0355-100 

Medborgarförslag nr 15/2014 - Förbättra informationen (skyltning 
och märkning) om kommunens cykelstråk 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 december 2014 föreslås att 
kommunen förbättrar informationen (skyltning och märkning) om kommunens cykelstråk. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 15/2014 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande ett ansvar för att leda och 
samordna trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 15/2014 

cTmoeM QaiåMt 
Ingela Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 



Förslag 3 
Var får man cykla ? 
Skyltning och märkning är inte konsekvent, så jag föreslår att man går igenom och 
förbättrar informationen till glädje både för fotgängare och cyklister. 



13 Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-01-26 
Dnr KS 2014/0356-100 

Medborgarförslag nr 16/2014 - Avseende utemiljön i kommunens 
vård- och omsorgsverksamhet i Alceahuset 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 december 2014 föreslås ett antal 
åtgärder avseende utemiljön i kommunens vård- och omsorgsverksamhet i Alceahuset, vilken 
bedrivs i kommunal regi. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 16/2014 godkänns för remittering till Produktionsstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Produktionsstyrelsens ansvarsområde gällande ett ansvar för 
kommunalt bedriven verksamhet för omsorg om äldre människor. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 16/2014 

Ingela Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 



Förslag 4 
På Alceahusets västra sida står en del utemöbler i trä ute och blir mossklädda. 
Det är inte en trevlig miljö för åldringarna, som vistas där. 
Jag förslår att möblerna bärs undan under senhöst och vinter dä de inte används. 
De bör då tvättas av och ställas under tak i det sydvästra hörnet för att till våren 
ytbehandlas och ställas ut. Uteplatsen är i behov av ogräsrensning ! Våra gamlingar är 
värda en trivsam utemiljö samtidigt som utemöblerna inte förstörs så fort. 

Telefon: 0760-070837 

2014-12-05 

2(2) 

Om ni inte har kapacitet att göra detta föreslår jag att Ni kontaktar Bergagruppen (en 
samling aktiva pensionärer), som för en billig penning kan göra det. 



0 Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-01-26 
Dnr KS 2014/0357-100 

Medborgarförslag nr 17/2014 - Minska biltrafiken in på torget i 
Akersberga centrum 

Sammanfattning 

I ett mcdborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 december 2014 föreslås att 
biltrafiken in på torget i Akersberga centrum minskas exempelvis genom att spärra av infarten i 
Storängsvägens förlängning mot torget och hänvisa bilismen till en av de andra två möjliga 
infarterna. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Mcdborgarförslag nr 17/2014 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsen ansvarsområde gällande ett ansvar för att leda och 
samordna trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 17/2014 

Ingela Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 



Förs las 5 
Minska biltrafiken inpå torgel för att öka tryggheten för fotgängare. Det kan görad 
genom att man spärrar infarten i Storängsvägens förlängning mot torget och hänvisar 
bilismen till en av de andra två möjliga infarterna. 



ö Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-01-26 
Dnr KS 2014/0358-100 

Medborgarförslag nr 18/2014 - Öka antalet cykelställ i Åkersberga 
centrum 

Sammanfattning 

I ett mcdborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 december 2014 föreslås att 
kommunen ökar antalet cykelställ i Åkersberga centrum. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 18/2014 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsen ansvarsområde gällande ett ansvar för att leda och 
samordna trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 18/2014 

Ingela Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 



Förslag 6 
Vi är inånga som cyklar till centrum men ofta är det svårt att hitta lediga cykelställ. 
Jag föreslår att Ni kartlägger var cyklisterna vill parkera och där utökar antalet 
cykelställ. Det blir trevligare så ! 

Jag ser fram mot en positiv återkoppling 



Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-01-26 
Dnr KS 2015/0012-100 

Medborgarförslag nr 1/2015 - Laddningsstationer för elbilar 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 2 januari 2015 föreslås att 
kommunen upprättar laddningsstationer för elbilar vid exempelvis infartsparkeringar och 
snabbladdare vid centrumparkeringar. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 1/2015 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen. 

Motivering 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsen ansvarsområde gällande ett ansvar för att leda och 
samordna trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

Förslaget bedöms vara av kommunövergripande karaktär varför slutgiltigt beslut bör fattas av 
Kommun fullmäktige. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 1 /2015 

cTmj?4a QfUcVnt^ 
Ingela Gardner 

Kommun fullmäktiges ordförande 



O Österåker 
i/Ml 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

ÖSTERÅKERS KOtmUH 
KOMMUNSTYRELSEN 

29:5 -01- o 2 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

laddningsstation för elbilar 
Beskrivning* 

önskemål om stationer vid tex. infartsparkeringar och snabbladdare vi 
centrumparkeringarna 

H 2« /vov^/ ***"> Wwv\j , KJjj?jj> ladldn WiU. 
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