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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. 

Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap. 6f § socialtjänsdagen (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 
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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 rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Bakgrund 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänsdagen (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 

Kommun fullmäktige 
Revisorerna 
Akt 
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Saminanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2015-10-27 

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 Kommun fullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f § lagen 
om stöd och service till vissa fiinktionshindrade (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 beslutsförslaget 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 

M Jic 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

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 har 
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. 
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fjänsteutlåtande 
H Österåker 

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 

Kommun fullmäktige 
Revisorerna 
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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 Åkersberga 

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) 

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

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 på 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 dd 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 



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 
följaktligen 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 

Johan Boström (M) 
Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
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^ö/S/5, 
Motion angående utfasning av produkter med tillsatser av 

mikroplast inom Österåkers kommun 

IZ 
KOMMUNSTYRELSEN 

nrnir ...il- i 7 

D.nr: 
^0(5/0.3^-/00 /t 

Mikroplaster är ett problem som uppmärksammats först under de senaste åren/Idag finns 

mätningar som visar att vi har mikroplast spritt i alla våra vatten. Mikroskopiska partiklar kan 

i sig vara giftiga, men de kan också binda till sig miljögifter och därigenom orsaka skada på 

de djur som tar upp partiklarna 

Källorna till mikroplasten är flera. De finns i produkter där de i flera fall inte har någon 

egentlig funktion utan fungerar som utfyllnad, exempelvis i tvålar 

Vi använder idag en stor mängd plastprodukter. Under 2000-talets första decennium 

tillverkades hela 2500 miljoner ton plastprodukter. Det är mer än den samlade produktionen 

var under hela 1900-talet. Från flera av dessa produkter lossnar större och mindre delar som 

så småningom hamnar i havet. De transporteras via dagvattnet (exempelvis däckrester) och de 

transporteras via avloppssystemet och reningsverken (exempelvis fibrer från fleecetröjor via 

tvättvattnet). 

En annan källa är det skräp som slängs avsiktligt eller oavsiktligt ute i naturen och som så 

småningom når havet och våra stränder. Plast som hamnar ute i miljön bryts inte ner, men 

med tiden finfördelas den av solljus och slitage och blir till mikroplast. Enligt det förslag som 

finns till åtgärdsprogram enligt Havsmiljödirektivet ska alla kommuner i sina avfallsplaner 

belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp. 

Halterna av mikroskopiska plastpartiklar i plankton ökar stadigt och sannolikt kommer 

mängden mikroplast fortsätta öka under lång tid framöver. Östersjön är en viktig källa till 

livsmedel och risken är stor att dessa partiklar och/eller de gifter de bär med sig så 

småningom även påverkar vår hälsa. Problemet med mikroplaster är ett globalt problem. 

Åtgärder behövs på flera nivåer i samhället där kommunen har en viktig roll. Tidigare i år 

(2015) beslutade Göteborg, som första svenska kommun att fasa ut produkter med tillsatser av 

mikroplaster. Tidigare har även bland annat delstater i USA valt att göra detsamma. Vi 

föreslår att Österåkers kommun, blir ett skärgårdsföredöme och väljer att bli den andra 

svenska kommunen att fasa ut dessa miljöfarliga produkter 
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Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

• Att Österåkers kommun snarast upphör med inköp, användning och spridning av 
produkter med tillsatser av mikroplast. 

• Att ge miljö och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att återkomma med en redovisning 
under 2017 om hur utfasningen av produkter med tillsatser av mikroplast har 
fortskridit 

Av\frYeat> Lewv\5V 
Andreas Lennkvist(V) Aline Österlind (V) 
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2015 -) •; 
Motion om vita jobb modellen 

:(oo 

Österåkers kommun köper varje år ett stort antal tjänster från privata företag. 

Upphandlingarna berör mängder av verksamheter och sträcker sig från byggprojekt och 

teknikstöd till städning och olika former av omsorg för gamla och sjuka. 

Tjänsteupphandlingen utvecklas i allmänhet med ambitionen att öka effektiviteten i den 

kommunala verksamheten. Man vill få en bättre service till en lägre kostnad. 

Den ambitionen har alltför ofta lett till upphandlingar där det lägsta priset helt har fått avgöra 

vilka företag som ska få de offentliga uppdragen. Den tendensen har drivits på av att de EU 

regler som styr offentlig upphandling är svårtolkade och, när det kommer till större 

upphandlingar, förbjuder uttalade krav på att de anlitade företagen ska omfattas av svenska 

kollektivavtal. 

Effekten av den ensidiga inriktningen på det lägsta priset har bidragit till att offentlig 

upphandling har gynnat djupt oseriösa företag som varken betalar skatt eller erbjuder 

avtalsenliga anställningsvillkor. Det har i sin tur bidragit till att skattepengar används för att 

försvåra redan snedvridna konkurrensvillkor i problematiska branscher. 

Vi menar att den kommunala upphandlingen - vid sidan av att den ska säkra hög kvalitet -

också ska gynna seriösa företag samt understödja en arbetsmarknad där de anställa erbjuds 

löner och anställningsvillkor som överensstämmer med gällande kollektivavtal. 

För alt uppnå det målet krävs det en tydligt social inriktning på de kommunala 

upphandlingsbesluten. Samtidigt måste upphandlingarna hålla sig inom ramarna för LOU och 

Lavallagen. 

Den så kallade Vita jobb-modellen lever upp till de kraven. Modellen bygger på fyra 

grundpelare: 

• Upphandlingsunderlagen ska utformas så att företagen som får offentliga uppdrag måste 

betala sina anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i 

upphandlingsunderlagen. Det är dock viktigt att understryka att detta inte innebär regelrätta 

krav på kollektivavtal. Sådana krav är inte tillåtna. Däremot ska företagen följa kärnan i de 

aktuella branschavtalen så som de definieras i Lavalagen, under upphandlingsperioden. 
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• Huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörer som också ska följa reglerna om löner 

och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna. 

• Företagen skriver under på att brott mot regelverken utgör uppsägningsgrund och grund för 

skadeståndsanspråk från kommunens sida. 

• Företagen öppnar sig för kontroller där företrädare för kommunen kan kontrollera hur 

företagen lever upp till kraven i kontraktet mellan kommun och företag. 

Idag bidrar Svenska kommuner och landsting till social dumpning genom att inte ställa rätt 

kvalitetskrav vid offentlig upphandling. Svart arbetskraft omsätter enligt skatteverket omkring 

66 miljarder om året. Tyvärr använder den offentliga upphandlaren skattemedel för att köpa 

varor och tjänster utan att ställa tydliga krav på avtalsenliga villkor. Resultatet är att svarta 

företag konkurrerar ut seriösa företag, skatteintäkter uteblir, och det blir dyrt för samhället att 

handla billigt. Vita Jobb-modellen gör att kommuner och andra offentliga upphandlare kan 

använda reglerna i upphandlingslagstiftningen för att undvika social dumpning och 

svartarbete. Vita Jobb-modellen har fungerat effektivt i såväl Stockholms stad som i Malmö 

och allt fler kommuner väljer att använda sig utav den 

Med bakgrund i detta föreslår vi 

• Att kommunfullmäktige beslutar att införa den ovan beskrivna upphandlingsmodellen i 

samband med tjänsteupphandlingar som riskera att belastas av marknadsstörningar som 

bygger på illojal konkurrens i form av exempelvis lönedumpning eller skattebrott. 

Andreas Lennkvist (V) Ann-Christine Furustrand (S) 
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Motion om handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas 

som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins grundläggande 

spelregler kan dock aldrig accepteras. Det är därför viktigt att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism. 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 

ideologiskt mål. Ett öppet och demokratiskt samhälle kan aldrig göra sig helt osårbart för 

våldsbejakande extremism. I olika sammanhang och under olika omständigheter kommer 

individer att lockas att ta till våld eller att bryta mot lagen för att försöka uppnå förändringar i 

samhället. Det kan t.ex. röra sig om att hindra andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och 

våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp. 

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har under 2014 och 2015 

genomfört ett stort antal kommunbesök i landet. Utifrån erfarenheter av de diskussioner som 

förts med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter och civilsamhällesaktörer har den 

nationella samordnaren dragit ett antal slutsatser. En slutsats är att arbetet med att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår 

från någon form av strategiskt dokument. En lokal handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism skulle hjälpa Österåkers kommun och dess anställda att upprätta och konkretisera 

ett långsiktigt förebyggande arbete mot fenomenet och bidrar därigenom till att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Våldsbejakande extremism är något som förekommer i både politiska och religiösa ideologier. 

Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen bedömer att det finns tre aktiva och relevanta 

våldsbejakande extremistmiljöer: den vänsterautonoma miljön, vit makt-miljön och den 

våldsbejakande islamistiska miljön. En handlingsplan bör därmed om 

miljöer. 

Jag föreslår kommunfullmäktige beslutar 

WÄIi KOSUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 "11" 2 3 
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Att Österåkers kommun inrättar en handslingplan mot våldsbejakande extremism 
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AwW<^S> le^v 
Andreas Lennkvist (V) 

Motionen får lyftas även om motionsinlämnaren inte är närvarande 



eslutsförsla 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-1 I-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 

J 
Kommunfullmäktiges 1 :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. 
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Beslutsförslag 

Österåker 

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 Kommun fullmäktige 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 

Johan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -10- 2 0 
D.nr: , 

KS Zö\yn-3^(\\ 

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 

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



Beslutsförslag 

0 Österåker 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-12-01 
Dnr KS 2015/0397-100 

Medborgarförslag nr 18/2015 - Trafiken måste kunna flyta 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-11-24 tas ett antal synpunkter 
upp rörande trafikfrågor. Förslagsställaren vill att trafiken måste kunna flyta även mornar och 
sena eftermiddagar. Förslagsställaren menar till exempel att det måste finnas olika vägar in och ut 
från bostadsområdena samt att en enda infartsparkering inte löser problemet. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslåf Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 18/2015 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 
trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 18/2015 

[phan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 



Österåker 

Skickas till: M"m 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
I 84 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Trafiken måste kunna flyta 
Beskrivning* 
När så många ska flytta till Österåker, måste trafiken kunna flyta även 
mornar och sena eftermiddagar. Det måste finnas olika vägar in och ut 
från bostadsområdena. Detta missar man många gånger i nybyggda 
områden. Att göra en enda infartsparkering som är för liten redan nu -
löser inte problemet. Kommunen borde starta med infrastrukturen, innan 
byggandet av husen och inflytten. Kommunen skyller ofta på Trafikverket 
el. dy. men kommunen måste kunna göra någonting i tid själva. Ingen vill 
bo i en kommun där man får köa varje dag på vägarna. 

Namn * 
Anne Lemmetty Äkerlöf 

ti- 2^ 

7.bl5/ö3\f-löft 

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



0 Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-12-01 
Dnr KS 2015/0400-100 

Medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till Österskärsskolan 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-11-25 föreslås att en 
klä tter ställning anläggs på Österskärsskolans skolgård, som ersättning för tidigare variant 
"Myran". Den klättervägg som finns på plats idag anser förslagsställaren inte vara anpassad för 
yngre barn. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 19/2015 godkänns för remittering till Skolnämnden i samråd med 
produktions förvaltningen 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 Skolnämndens ansvarsområde gällande fullgörande, uppföljning och 
utvärdering av kommunens uppgifter enligt skollagen samt att verka för ett allsidigt utbud med 
hög kvalitet som tillgodoser kommunmedborgarnas önskemål och lagstiftningens krav. 

Förslaget bör samrådas med produktionsförvaltningen eftersom den aktuella skolan bedrivs i 
kommunal regi. 

Förslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande den översiktliga planeringen av 
användningen av mark och vatten samt ansvar om övrig ekonomisk förvaltning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 19/2015 

'ohan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 



Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersfoerga 

0 Österåker 
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Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)51 

Klätterställning till Österskärsskolan 
Beskrivning* 

Jag föreslår en klätterställning (se bilaga) som ersättning för den tidigare 
"myran", vilken var väldigt uppskattad hos många barn som gått i 
Österskärsskolan. Idag finns en sliten klättervägg som inte är anpassad för 
barnen som går på den övre skolgården. Barnen når inte upp för att klättra 
på den och den är utsliten och trasig. 

Namn * 
Karin Öberg 

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



"Myran" var alltid full av klättrande och aktiva barn. Jag har hört att denna klassade som ett 
konstverk. Även om den var ett konstverk så är det en stor förlust för barn i Osterskärsskolan att den 
togs bort och ersattes av en mindre inspirerande klättervägg som inte används i samma utsträckning 
som "Myran" gjorde. 

Nedan är en klätterställning som finns i Anders Franzéns park, Henriksdalshamnen. Många barn 
får plats samtidigt och lockar till aktivitet och rörelse. 
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