
SN § 10:5 Dnr. SN 2015/0027-739 

Rapportering av icke verkställda beslut enligt SoL per 2015-09-30 
från Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2, Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2015-10-22 

Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen (SoL) att till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) och till revisorerna rapportera gynnande beslut, enligt 4 kap. 1 § SoL, 
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialnämnden ska även till 
Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Det fanns ett icke verkställt beslut per den 30 september 2015 avseende kontaktperson till en 
ungdom. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-30 

Förslag till beslut 
Christina Funhammar (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att Socialnämnden 
antecknar rapporten till protokollet samt överlämnar denna till Kommunfullmäktige och 
revisorerna. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt Christina Funhammars (M) yrkande 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Socialnämnden 
Datum 2015-09-30 
Dnr SN 2015/0027-739 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per 2015-09-30 från 
Socialnämnden 

Beslutsförslag 
Socialnämndens beslut 
1. anteckna rapporten till protokollet. 
2. överlämna lapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Bakgrund 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) att till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) och till revisorerna rapportera gynnande beslut, enligt 4 kap 1 § SoL, som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur många gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Förvaltningens slutsatser 
Det fanns ett ej verkställt beslut per den 30 september 2015 avseende kontaktperson till en ungdom. 

Anne Simmasgård 
Socialchef 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Akt 
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Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2015-10-27 

0 Österåker Så 
VON § 9:6 Dnr. VON 2015/0025-739 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 
2015-09-30 från Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1, Anteckna rapporten till protokollet. 
2 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Inspektionen för vård och 
omsorg (rVO) och revisorerna rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Vård- och omsorgsnämnden ska även lämna statistikrapport till 
Kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 
inte verkställts inom tre månader från dagen för gynnande beslut. 

Det fanns 13 ej verkställda beslut enligt SoL och 19 ej verkställda beslut enligt LSS att 
rapportera per den 30 september 2015. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-19. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att Vård- och 
omsorgsnämnden antecknar rapporten till protokollet samt överlämnar denna till 
Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



fjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2015-10-19 
Dnr VON 2015/0025-739 (6) 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2015-09-30 från 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt 
SoL och LSS. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Bakgrund 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f § lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Inspektionen för vård och omsorg (I V O) och 
revisorerna rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Vård- och omsorgsnämnden ska även lämna statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för gynnande beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
SoL 
Det fanns tretton ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 30 september 2015. 
- Sju beslut avser särskilt boende. Fem personer har under väntetiden tackat nej till erbjuden 
lägenhet. En person har återtagit ansökan. Fyra beslut har verkställts under tredje kvartalet. 
- Ett beslut avser utökning av korttidsboende/växelvård, personen har tackat nej till erbjudande. 
- Fyra beslut avser trygghetslarm, personerna har tackat nej till erbjudande. Två har återtagit ansökan 
- Ett beslut avser kontaktperson, personen har återtagit ansökan. 

LSS 
Det fanns nitton ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 30 september 2015. 
- Fjorton beslut avser bostad med särskild service för vuxna: Sex personer väljer att vänta till 
Hanterverkaren öppnar i december, fem personer har tackat nej till erbjuden bostad. Två beslut hat-
verkställts under tredje kvartalet. För övriga har ingen ledig bostad kunnat erbjudas. Två personer 
väntar på särskilt anpassad bostad. 

Två beslut avser korttidsvistelse, en person väntar på utökning i specifik verksamhet. Ett beslut har 
verkställts tredje kvartalet. 

österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osceraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av 2 



U Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tre avbrott i verkställighet av insatsen kontaktperson, svårighet att rekrytera nya kontaktpersoner 
som matchar den enskildes behov för två personer. En person har själv valt att göra uppehåll. 

Anne Simmasgård Sigbritt Sundling 
Socialchef Enhetschef 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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0 Österåke g ̂  
2015-11-10 

Minnesanteckningar förda vid möte med 
Kommunfullmäktiges gruppledare samt 

Kommunfullmäktiges presidium 

Tid: Tisdagen den 10 november 2015 kl. 19:00 - 20:00, 
ajournering kl. 19.25 - 19.35 

Plats: Ruggen, Alceahuset i Akersberga 

Närvarande: 
Johan Boström (M) l:e vice ordf. 
Christina Funhammar (M) adj. 
Mathias Lindow (FP) adj. 
Björn Pålhammar (C) adj. 
Arne Ekstrand (KD) 
Maria Ullenius (ÖP) 

Övriga närvarande: 
Stina Nilsson, Kommunfullmäktiges sekreterare 
Peter Freme, Kanslichef 

1. Mötets öppnande 
Johan Boström hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

i. Hantering av ärende om budget 2016 med plan 2017-2018 på sammanträde den 23 
november (förslag har bifogats) 
Johan Boström presenterar det utskickade förslaget som går ut pa att behandling av 
ärende om budget 2016 med plan 2017-2018 fördelas på två separata sammanträden 
under en och samma dag. Debatt sker under sammanträde 1 medan beslut sker under 
sammanträde 2. Förslaget redogör för närmare hantering liksom för debattregler, 
tjänstgöring samt arvode. 
Gruppledarna godkänner förslaget med följande ändringar: 
- Budgetförslagen får, i de inledande presentationerna av budgetförslagen, presenteras av 

en eller flera personer. Respektive förslag får presenteras under en tid om max 20 
minuter totalt. 

- Ordning för partiföreträdarnas allmänpolitiska debatt, där möjlighet ges att kommentera 
det egna eller andras budgetförslag, ska i första hand baseras på antal mandat i 
Kommunfullmäktige. När antal mandat är lika ska ordningen baseras på antal röster vid 
det allmänna valet till Österåkers Kommunfullmäktige. 

- Förslaget ska kompletteras med informationen att ev. debatt avseende de kommunala 
bolagen ska ske i samband med debatt avseende Kommunstyrelsen. 

Därutöver beslutas att partierna ska återkomma till Kommunfullmäktiges sekreterare 
avseende vem som ska kommentera det egna eller andras budgetförslag i 

Rosita Olsson Palmberg (S) 
Björn Molin (RP) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Francisco Contreras (V) 
Lennart Ljungqvist (SD) adj. 
Marie Wengse (SÖ) 



0 Österåker 
partiföreträdarnas allmänpolitiska debatt. 
Johan Boström meddelar att i händelse av att ärende om Budget 2016, plan 2017-2018 
inte har färdigbehandlats på sammanträdet, kommer det att kallas till nytt sammanträde 
onsdagen den 25 november. 
Johan Boström ber gruppledarna observera att beslut avseende ärendet tas i sin helhet 
och inte uppdelat på de olika nämnderna/styrelserna. Propositionsordningen blir 
följakdigen att de olika budgetförslagen kommer att ställas mot varandra i sin helhet. 

4. Valärenden kommer att behandlas under kvällen 
Johan Boström meddelar att beslut avseende resterande val till nämnder/styrelse för år 
2016 kommer att behandlas på sammanträdet. 

5. Mötets avslutande 
Gruppledarmötet avslutas kl. 20.00. 

Vidimeras 

0 

Johan Boström (M) 
Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 



2015-10-18 Åkersberga 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKER 

Plan för att öka andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter 

Att värna om människor och miljö, och skydda våra invånare från förutsägbara risker är en av politikers 
viktigaste skyldigheter. Ett sätt att höja livskvaliteten för invånarna i kommunen och beakta våra 
skyldigheter, är att se över maten vi serverar i kommunens verksamheter. Mat påverkar samhället på alla 
nivåer - från den cellulära till den globala. Konventionellt odlad mat, som utvecklats framförallt sedan 
1950-talet, medför en rad negativa konsekvenser och onödiga risker. Stora monokulturer och giftiga 
bekämpningsmedel har urlakat jordarna på näring, försurat vattendrag och spridit en rad giftiga ämnen i 
både människor och djur.' Tack och lov finns det alternativ. 

Ekologiskt odlad mat, som liknar sättet maten odlades förr, är nyttig och näringstät eftersom näringsämnen 
förs tillbaka till åkrarna genom naturligt gödsel, den innehåller färre toxiner eftersom den behandlas med 
biologiskt nedbrytbara ämnen istället för bekämpningsmedel, och gynnar den biologiska mångfalden, 
eftersom fler arter tillåts växa på och omkring odlingsmarkerna.2 Dessutom är den godare! Att dessutom 
satsa på närodlad mat innebär vinster för klimatet liksom tor vår egen kommuns verksamheter. 

Många kommuner arbetar idag med att öka andelen ekologisk och närodlad mat i sina verksamheter, och på 
flera håll har arbetet varit framgångsrikt. Lund (50 %), Södertälje (47 %), och Malmö (44 %) är tre 
exempel. I Österåker kommun är 19 % av maten som serveras ekologisk.1 Under våren 2014 gjorde vår 
Kostchef och Produktionschef en utredning om vad en ökning av ekologisk skolmat skulle kosta. Resultatet 
- en kostnadsökning på 40 %, presenterades tillsammans med slutsatsen att vi omöjligt kan öka andelen 
ekologisk mat inom nuvarande elevpeng.'1 Ett problem med undersökningen är att den enbart bytte ut 
konventionellt odlade råvaror mot ekologiska. För att nå en kostnadseffektiv omställning krävs en mycket 
bredare strategi; att servera säsongsbaserad mat, vända den ökade köttkonsumtionen5 och minska 
matsvinnet är några användbara metoder. 

Någon utförligare utredning om ekologisk eller närodlad mat behövs inte; det finns redan en mängd 
djupgående rapporter om fördelarna. Att det är möjligt att öka andelen ekologisk mat i offentliga kök finns 
det också flera exempel på. Det som återstår är ett politiskt direktiv, samt att arbeta fram hur en förändring 
ska genomföras, med hänsyn till Österåkers unika kontext.6 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för att successivt öka den ekologiska och 
närodlade maten i kommunens verksamheter. 

1 hitp://\v\vw.krav.se/ekologiskt-ulan-kemiska-bekampningsmedel. Se gärna dokumentärfilmen Underkastelse" tor mer information om 
riskerna med kemikalier i kroppen: htlps://\v\v\v.youtubc.comAvatch?v=cb_bmpOE8tc 
' http://ec.europa.eu/agriculture/organic/indcx_sv.htm, samt http://\vw\v.naturskyddsforcningen.se/sites/dcfault/files/dokument-
media/rapportcr/bckampning-inom-ekologisk-och-oekologisk-odling.pdf 
' Alla siHror från: lillp://\v\v\v.ckomatcenlruin.se/llles/Kort%20rapporl%202015%20Likomatsligan%20l:komatcentrum.pdf 
' Rapport frän Kostchefen och Produktionschefen till Produktionsstyrelsen: 
hltp://ww\v.osteraker.sc/download/18.5d2c2l'4el4887b0fa229393/1418230683426/ProtokolH PS+4+december+2014.pdf, sidan 11 
! Intaget av kolt har ökat explosionsartat. Bara från 1990 till 2012 har den svenska köttkonsumlionen ökat med drygt 40 %. Dessutom har 
svenskt kött minskat på bekostnad av importerat: 
http://w\v\v.jordbruksvcrkct.se/do\vnioad/18.39da91öl 13cb389bda880001123/Ra+2013_2.pdf Det här får hälsokonsekvenser. och påverkar 
djurens lidande, men är särskilt oroande ur klimathänsyn. 
" Det finns många olika vägar all gå för att öka andelen ekologisk mat. All ansöka om EU-medei är ett säll. alt anställa cn inspiratör som 
arbetar med kommunens kockar (såsom Västerås gjort) är elt annat, att investera i fier I il lagningskök elt Iredjc. Dessa och fler goda exempel 
finns att läsa om på nätet. 

Kristin Hagegård 
Miljöpartiet de Gröna i Österåker 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/indcx_sv.htm


Oösteråki ^ 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-11-10 
Dnr KS 2015/0349-100 

Medborgarförslag nr 16/2015 - Angående utplacering av avfallskärl i 
anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt avfallstaxa 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-10-21 föreslås att avfallskärl 
placeras ut i anslutning till byggarbetsplatser samt att debitering sker enligt avfallstaxa. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 16/2015 godkänns för remittering till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
samråd med Roslagsvatten AB samt till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde angående 
fullgörandet av kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av bl.a. 
miljöbalken. 

Roslagsvatten AB sköter avfallshanteringen i kommunen. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att leda och samordna 
miljövårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 16/2015 

Johan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 



Åkersberga 2015-10-20 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Till Österåkers kommun 
Kommunstyrelse, 
Samhällsbyggnadsnämnd, 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 
och övriga berörda 

Bakgrund 

Under senare tid har det i parkmark, grönområden, diken, busshållplatser, sopkorgar mm 
alltmer frekvent kastats plastkassar och plastsäckar innehållande hushållssopor. Även avfall 
från tomtstädningar noteras. Till synes sker detta ofta i närområdena till byggarbetsplatser av 
olika slag. 

Vi anser, att varken vägföreningar, samfällighetsföreningar eller skattebetalare skall belastas 
av kostnader för onödig nedskräpning med hushålls-, tomt- eller byggavfall. 

Förslag 

Omedelbart efter att ett bygglov beviljats eller en arbetsbod av vilket slag det vara må ställs 
upp så skall det omedelbart uppdras åt Roslagsvatten (eller berörd entreprenör) att omedelbart 
sätta dit avfallskärl samt även att avfallstaxa debiteras med omedelbar verkan. 
För den skull att detta kräver ändringar i renhållningsordning, taxebestämmelser eller 
liknande så se till att även detta möjliggörs omedelbart. 

hr 

åSTERÅKIRS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -10- 2 1 
D.nr: 
2015/03^-100 Cl 

N/fpH VÖnlirr l-»r5l 



0 Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-11-10 
Dnr KS 2015/0362-100 

Medborgarförslag nr 17/2015 - Gång- och cykelväg längs med 
Kvisslingbyvägen 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-10-28 föreslås att en gång- och 
cykelväg anläggs längs med hela Kvisslingbyvägen. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 17/2015 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 att leda och samordna den 
översiktiga planeringen av användningen av mark och vatten samt även för trafikförsörjningen. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 17/2015 

v 

Johan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Aöisft 
ÖSTERÅKiRS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -10- 2 0 
D.nr: 

KS toir/n&t(\\ i Medborgarförslag / 

Förslag (endast ett ämne)* 

Cykel & gångväg längst med Kvisslingbyvägen 

Beskrivning* 
Jag har som förslag att kommunen ska bygga en cykel/gångväg längst med hela 
Kvisslingbyvägen. 

Motivering: 
• Det finns fantastiska områden här som skulle kunna göras tillgängliga för 

kommunens invånare. Här finns hästar, hagar, fornlämningar, kulturarv och 
fantastiska vyer. 

• Vandringsleden Blå leden skulle göras tillgänglig för medborgarna utan att de ska 
behöva promenera på en trafikerad 70 km/h väg för att kunna komma fram till leden. 

• Barn och ungdomar som behöver ta sig till och från kommunala skolor eller ridskolor 
skulle med denna cykel/gångväg slippa dela vägbana med bilar som kör 70 Km/h 
och oftare betydligt fortare. Det är ändå idag allmänt känt att Kvisslingbyvägen 
används som "smitväg" då det länge varit trångt igenom Åkersberga. För att inte 
tappa tid gasar tyvärr bilister på lite extra och passerar ungdomar 70-80 km/h på en 
väldigt trång vägbana. 

• Jag är även övertygad om att de markägare som verkar i detta område skulle se det 
som en enorm fördel om deras hästintresserade ungdomar och även vuxna kan ta 
sig till och från deras stall på ett miljömedvetet och säkert sätt. 

Jag önskar att kommunen påbörja integrationen av detta fantastiska område i övriga planer 
för Åkersberga. Vi skulle med denna cykel och gångväg kunna få ett säkert cykelnät som 
sträcker sig hela vägen ner till Åkersberga. Tittar man på hur cykel nätet i Åkersberga idag 
sträcker ut sig så känns det ändå som ett naturlig nästa steg i vår utveckling och ta in 
Kvisslingbyvägen i kommunens cykelplan. Kommunens cykelplan har som mål enligt nedan: 

Målet är att det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom 
sammanhängande gång- och cykelvägar 

• Andelen cykelresor i Österåker ska öka 
• Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras 

• Andelen olyckor med oskyddade trafikanter ska minska 

Detta är vad jag nu även önskar för oss som bor längst med denna väg. För de barn och 
ungdomar som behöver tas sig till och från kommunens skolor eller till sina stall på kvällarna, 
eller för dem som helt enkelt önskar uppleva Kvisslingbyvägens närområden! 
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0 Österåker 

Namn * Jonny Hedman 

[X] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 


