
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-06-15 
Dnr KS 2015/0064 

Svar på motion nr 1/2015 från Björn Molin (RP) - Tillsätt en etisk 
kommitté 

Sammanfattning 
Björn Molin (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-02-09, KF § 1:38, föreslagit att 
Kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en etisk kommitté bestående av en 
fullmäktigeledamot från varje parti och med arbetsuppgifter rörande bl. a. serviceorgan till 
kommunfullmäktige, ökad demokrati i beslutsprocesser samt behörighet att ta emot skriftliga och 
muntliga anmälningar från t. ex. kommunens anställda och förtroendevalda. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2016-06-15, 
innebärande att inte inrätta en etisk kommitté i Österåkers kommun av det slag som motionären 
föreslår, då en sådan kommittés befogenheter skulle falla utanför det kommunala komptensområdets 
ramar, eftersom ansvaret idag tillfaller ett större antal statliga myndigheter. 

Bakgrund 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-09, KF § 1:38, väcktes en motion nr 1/2015 vari 
motionären framför behovet av att inrätta en etisk kommitté, något som vore ett av flera sätt för att 
arbeta för att göra Österåkers kommun en bättre plats att bo i. Som motivering anförs bl. a. 
påståenden om vissa missförhållanden vilka måste undanröjas 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen delar inte motionärens beskrivning av bilden av Österåkers kommun. Uppgiften om 
att det skulle råda missförhållanden på olika sätt i Österåkers kommun saknar grund menar 
förvaltningen. Till yttermera visso påvisar den senaste medarbetarundersökningen, som genomförts 
under våren 2016 bland anställda inom kommunen, ett mycket positiv resultat. 

Förvaltningen anser även att motionärens förslag om att inrätta en etisk kommitté av det slag som 
beskrivs i motionen, faller utanför för det kommunala kompetensområdet. De områden som 
motionären föreslår att den etiska kommittén skulle verka inom faller, i de flesta fall, inom ramen för
ståtens ansvar. Det finns sedan tidigare väl etablerade system och myndigheter för kontroll och 
tillsyn. Som exempel kan nämnas myndigheter som Diskrimineringsombudsmannen, 
Justitieombudsmannen och Justitiekanslern samt Länsstyrelser, Domstolar och Polismyndighet 
m. fl. vilka verkar på de grunder som anges i grundlag, lagar och förordningar. Lokalt har Österåkers 
kommun, i likhet med övriga kommuner i Sverige, en organisation som inrymmer förtroendevalda 
revisorer. Dessa granskar på uppdrag av Kommunfullmäktige all den verksamhet som kommunen 
ansvarar för. Revisorerna granskar verksamheten utifrån en risk- och sårbarhetsanalys och 
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o Österåker 
Tjänsteutlåtande 

revisorernas bedömningar presenteras i de granskningsrapporter som tillställs Kommunfullmäktige 
samt nämnder, styrelser och bolag. 
Förvaltningen anser mot av vad som nämnts därför att motionen bör avslås. 

Bilagor 
1. Motion nr 1/2015 - Tillsätt en etisk kommitté 

Jan^Olof Friman 
kommundirektör 

Peter From 
Kanslichef 
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Till 
Kommunfullmäktige 
Österåkers kommun 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Serviceenheten 

2015 -02- 0 3 

I/M5 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -02- 0 3 

°i{So?l)fi/flDM-" IQ (I) 

Motion beträffande tillsättande av etisk kommitté 

Yrkande 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en etisk kommitté bestående av 
en fullmäktigeledamot från varje parti och med arbetsuppgifter som preciseras nedan. 

Motivering 

Vi lever i en kommun som kunde vara den bästa värld av alla världar. Vi har havet, en 
underbar natur, en god ekonomi en god social omsorg, goda förbindelser med 
omvärlden och en myckenhet av andra fördelar. Vi har annat också. Vi har erfarit 
samarbetsproblem i kommunhuset, politisk maktdemonstration i vissa nämnder, 
politisk diskriminering vid tillsättande av förtroendemän, icke demokratiska beslut och 
liknande. På toppen av allt detta har vi en pågående polisutredning om Säbyviken och 
Östra Ryds skola. Politikerföraktet bland allmänheten i Österåker är mer än påtagligt. 
Kommunens politiker måste helt enkelt göra något extra ordinärt för att undanröja 
missförhållandena och återupprätta kommunens anseende och så att kommunens 
invånare får den kommun de förtjänar. Att inrätta en etisk kommitté vore ett av flera 
sätt för att arbeta för att göra vår kommun en bättre plats att bo i. 
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Om etiska kommittén 

För den etiska kommittén ska gälla följande: 

1 kommittén ska vara ett serviceorgan till kommunfullmäktige 

2 kommittén ska ha till syfte att arbeta för ökad demokrati i beslutsprocesser i 
kommunens organ, att värna etiska hänsyn vid beslutsfattande samt att 
arbeta mot diskriminering i alla former 

3 kommittén ska bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti 

4 kommittén ska ha till uppgift och behörighet att handlägga ärenden rörande 
demokratiska och moraliska missförhållanden, liksom diskriminering på 
grund av ras, kön, sexuell läggning, ålder, etnisk härkomst, politisk eller 
religiös tillhörighet förutsatt att saken relaterar till någon nämnd, 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott 
eller kommunal arbetsplats 

5 kommittén ska efter genomförd utredning rapportera resultatet till kom
munfullmäktige med ett eget utlåtande 

6 kommittén ska ha behörighet att ta emot anmälningar, även muntliga, från 
kommunens anställda, ledamöter i kommunfullmäktige, nämnderna, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, gode män utsedda av 
kommunfullmäktige samt av kommunfullmäktige utsedda nämndemän i 
domstol 

7 kommitténs rapport ska tjäna syftet att utgöra underlag för ledamöter att 
motionera i ärendet 

8 kommittén ska ha mandat att fatta beslut enbart rörande handläggning av 
sina egna ärenden. 

* * * 

Åkersberga den 30 januari 2015 

Björn Molin 


