
fJJ Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-08-30 

VON § 7:5 VON 2016/0047 

Rapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorgsnämnden 
per 2016-06-30 

Sammanfattning 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindiade (LSS) att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 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 tre ej verkställda 
beslut enligt SoL att rapportera den 30 juni 2016. Ett beslut avser trygghetslarm och den 
enskilde har tackat nej samt återtagit sin ansökan i april. Ett beslut avser kontaktperson då en 
lämplig uppdragstagare saknats. Ett beslut, som upphörde den 15 juni 2016, avser 
dagbehandling i anslutning till skolgång och har ej kunnat verkställas då skolplats inte kunnat 
erbjudas i aktuell skola. Det fanns sjutton ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 30 
juni 2016. Sju beslut avser bostad med särskild service för vuxna varav tre beslut är nu 
verkställda samt övriga fyra personer som väntar på bostad med särskild service för vuxna har 
tackat nej till olika erbjudanden inom kommunen eller utanför kommunen. Sex LSS-beslut 
avser korttidsvistelse. Tillgången till platser på helger är begränsade och de berörda har fått 
erbjudanden om alternativa vardagar. Ett av dessa beslut är verkställt nu. Två barn väntar på 
korttidsvistelse i familjehem. Två beslut avser daglig verksamhet, erbjudanden har lämnats och 
ett beslut har nu verkställts. Ett beslut avser bostad med särskild service barn eller ungdomar 
där familjen har avvaktat. Ett beslut avser avlösarservice där dialog pågår med familjen om 
rekrytering. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Vård- och 
omsorgsnämnden anteckna rapporten till protokollet samt överlämna rapporten 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 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



Tjänsteutlåtande 

Q Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2016-08-10 
Dnr VON 2016/0047 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2016-06-30 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 (IVO) 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 tre ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 30 juni 2016. 
- Ett beslut avser trygghetslarm. Den enskilde har tackat nej och därefter återtagit ansökan i april. 
Ett beslut avser kontaktperson. Lämplig uppdragstagare saknats. Verkställt i april. 

- Ett beslut avser dagbehandling i anslutning till skolgång. Ej kunnat verkställas då skolplats inte 
kunnat erbjudas i aktuell skola. Beslutet upphörde 15 juni. 

LSS 
Det fanns sjutton ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 30 juni 2016. 

Sju beslut avser bostad med särskild service för vuxna: Tre beslut är nu verkställda. Övriga fyra 
personer som väntar på bostad med särskild service för vuxna har tackat nej till olika erbjudanden 
inom kommunen eller utanför kommunen. En av dessa väntar på särskilt anpassad bostad. 
- Sex beslut avser korttidsvistelse. Tillgången till platser på helger är begränsad, de berörda har fått 
erbjudanden om alternativ vardagar. Ett beslut är nu verkställt. Två barn väntar på korttidsvistelse i 
familjehem. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

- Två beslut avser daglig verksamhet, erbjudanden har lämnats och ett beslut har nu verkställts. 
- Ett beslut avser bostad med särskild service barn eller ungdomar: Familjen avvaktat. 
- Ett beslut avser avlösarservice. Dialog pågår med familjen om rekrytering. 

Socialchef 

) 
.intlblatl Sigbritt Sundling 

Enhetschef 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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0 Österåker Öc 
Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2016-08-25 

SN § 7:3 Dnr. SN 2016/0006 

Rapportering av ej verkställda beslut Socialnämnden per 
2016-06-30 

Socialnämndens beslut 

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

Sammanfattning 
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. Det fanns inte några ej verkställda beslut 
per den 30 juni 2016. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-16 

Förslag till beslut 
Christina Funhammar (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anteckna rapporten 
till protokollet och överlämna den till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

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

Expedieras 
- Kommunfullmäktige 
- Revisor 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Socialförvaltningen Till Socialnämnden 

Datum 2016-08-16 
Dnr SN 2016/0006 

Rapportering av ej verkställda beslut Socialnämnden per 2016-06-30 

Beslutsförslag 
Socialnämndens beslut 
1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten 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 inte några ej verkställda beslut per den 30 juni 2016. 

/\nne SfivplainenN 
Adminstrativ samordnare .f. socialchef 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Akt 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-08-29 

KS § 9:26 Dnr. KS 2015/0400 

Svar på medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till 
Österskärsskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag 19/2015 besvarat med hänvisning till dels den inventering som 
genomfördes 2015 som visade att en ny klätterställning inte är ett prioriterat område, dels det 
påbörjade förarbetet med en större ombyggnation av Österskärsskolan där en upprustning av 
skolgården ingår som en naturlig del, men där enskilda satsningar på utrustning inte bör 
genomföras innan en helhetsbild för områdets utformning upprättats. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:39, föreslås att en ny 
klätterställning ersätter den tidigare klätterställningen "myran" vid Österskärsskolan. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-06-22, § 8:15. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-06-08. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2016-05-27. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2016-05-17, § 5:7. 
- Skolförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-04-19. 
- Utlåtande från Produktionsförvaltningen daterat 2016-04-11. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
medborgarförslag 19/2015 besvarat med hänvisning till dels den inventering som 
genomfördes 2015 som visade att en ny klätterställning inte är ett prioriterat område, dels det 
påbörjade förarbetet med en större ombyggnation av Österskärsskolan där en upprustning av 
skolgården ingår som en naturlig del, men där enskilda satsningar på utrustning inte bör 
genomföras innan en helhetsbild för områdets utformning upprättats. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Skolförvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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0 Österåker 
2öis/n 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Akersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

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. 

ÖSTISÅ KUBS KOMMUW 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 =11- 2 5 

KS zois/öHoo 

Namn * 
Karin Öberg 

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

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 

Kontaktuppgifter 

Adress* Postadress* 

Telefon* Mobil 

I E-postadress 

Underskrift 

! Ort och datum* 

l ' 15-11-24/ 

Namnteckning* / y~/ 
Namnförtydligande* vJ 

* Obligatoriska uppgifter 
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Sammanirädespror.okoll för Kultur- och fritidsnämnden 201 6-08-2S 

P Öste rå k( 

KFN15 § 5:3 Dnr KFN15 2016/0016-100 ^ ff j 

Svar på medborgarförslag nr 20/2015 - Beaehvolleybollhall till 
skärgårdskommunen Österåkers kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Medborgarförslag nr 20/2015 - Beaehvolleybollhall till Särgårdskommunen Österåker anses 
besvarad. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 20/2015 - Beaehvolleybollhall till Skärgårdskommunen Österåker är 
remitterad till Kultur- och fritidsförvaltningen som i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fattar slutgiltigt beslut. I medborgarförslaget föreslås upplåta 
mark eller befindig industrilokal/annan lokal till The Beach - ett företag som bedriver 
beaehvolleybollhall i Södertälje. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-08-10. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande 
Medborgarförslag nr 20/2015 - Beaehvolleybollhall till Särgårdskommunen Österåker anses 
besvarad. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (I.,) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



föd lo 
ö^wkdm KOMMUN 

KOMMUNSTVRÉLSEN 

2015 -12- 09 

SLmzM&ti). 
® Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Akersberga 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Serviceenheten 

2015 -12- (19 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Beachvolleybollhall till Skärgårdskommunen Österåker 
Beskrivning* 

Beachvolleyboll är en populär sport som växer. Det är en OS-sport och med många framstående svenska 
spelare. Det finns för närvarande ett antal Inomhushallar I Sverige varav den enda i Stockholmsområdet ligger 
Södertälje. Denna hall drivs av The Beach (thebeach.se) och går mycket bra eftersom det finns en stor 
efterfrågan, varför man planerar att expandera. Självklart borde denna hall Ifgga I norrort, Därmed har österåker 
en möjlighet att utmärka sig ytterligare som den skärgårdskommun vi är och sätta sig på kartan som Stockholms 
blivande beachvolley-metropol genom alt upplåta mark eller befintlig Industrilokal/annan lokal med hög takhöjd 
till detta, Det utmärkande med The beach är att verksamheten finansierar sig själv (Investerings- och 
driftskostnader) vilket gör att det är en mycket gynnsam etablerlng (jämfört med andra Idrottsverksamheter) för 
österåker som skulle få en ökad attraktivitet dels för sina egna kommuninvånare och dels för grannkommuner 
och stora delar av Stockholm. Beachvolley är en mycket bred sport som kan förbättra folkhälsan i stort om fler 
får tillgång till att utöva denna fantastiska och roliga sport. The Beach VD€gy^SÄ|e66®lBBSl!8|8@j 
kommer gärna ut till österåker för ett möte för alt informera mer om The Beach' verksamhet och framtid, för att 
se vad detta skulle kunna Innebära för österåker. 

Namn * 
Laima Ciparsons 

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

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 

Kontaktuppgifter 

Adress* Postadress* 

Telefon* Mobil 

c ""^adress 

Underskrift 

Ort och datum* 
Akersberga 9/12 2015 
Namnfoclctline* f 

Namnfortyangande* 
1 

* Obligatoriska uppgitter 
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0 Österåker 
2016-08-25 

Minnesanteckningar förda vid möte med Kommunfullmäktiges 
gruppledare samt Kommunfullmäktiges presidium 

Tid: Tisdagen den 23 augusti 2016 kl. 19:00 - 20:45 

Övriga närvarande: 
Stina Nilsson, Kommunfullmäktiges sekreterare 

Frånvarande: 
Peter Wihlner (SD) gruppledare 

1. Mötets öppnande 
Kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med följande övriga frågor: 

Michaela Haga efterfrågar processhantering gällande nominering och val till 
utomstående organisationer till exempel intresseorganisationer där nämnd frivilligt 
väljer att engagera sig. 
Information från Johan Boström angående hantering av jäv och växeltjänstgöring 
gällande ersättare. 
Fråga angående när val till de organ där val förrättats om en 1 -års period, ska ske 
under hösten. 
Information angående ett eventuellt extra sammantmde/sammanträdesdatum år 2017 
för att hantera de ärenden som inte behandlas på budgetsammanträdet samma år i 
november. 

3. Medborgarförslag inklusive delegering av dessa 
Kommunfullmäktiges sekreterare presenterar kort kommunkansliets utdelade skrivelse 
"PM: Förutsättningar för hantering av medborgarförslag gällande delegering av beslutanderätt 
(beslut av nämnd)". PM:et redogör för förutsättningarna i Kommunallagen gällande 
delegering av beslutanderätt i medborgarförslag samt redogör för förslaget att upphäva 
och ersätta bestämmelser om medborgarförslag med bestämmelser om folkmotion, från 
betänkandet "Låt fler forma framtiden (SOU:2016:5)", 

Plats: Ruggen, Alceahuset i Åkersberga 

Närvarande: 
Ingela Gardner (M) ordförande 
Johan Boström (M) l:e vice ordf. 
Michaela Fletcher (M) 
Bengt Svensson (L) 
Michaela Haga (C) 
Arne Ekstrand (KD) 
Maria Ullenius (ÖP) 

Margareta Olin (S) 2:e vice ordförande 
Rosita Olsson Palmberg (S) 
Jonas Jonsson (MP) 
Björn Molin (RP) 
Francisco Contreras (V) 
Marie Wengse (SÖ) 



0 Österåker 
Ingela Gardner förordar att fullmäktige ska använda sig av möjligheten att delegera 
beslutanderätten av medborgarförslag till styrelse eller nämnd utom i de fall som anges i 3 
kap 9 § KL, d.v.s. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Gruppledarna diskuterar frågan och viss samsyn råder att fullmäktige bör delegera 
beslutanderätten i ärenden som väcks genom medborgarförslag då förslaget är av enklare 
karaktär och avgjort ej faller inom ramen för 3 kap 9 § KL. Det konstateras att 
Kommunfullmäktiges presidium formulerar beslutsförslag avseende beredning och 
eventuell delegering av varje enskilt medborgarförslag, i enlighet med 
Kommunfullmäktiges arbetsordning samt enligt Kommunallagens bestämmelser, för 
fullmäktige att ta ställning till. 

4. Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen 
Ingela Gardner informerar om att redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen ska ske vid ordinarie septembersammanträde i enlighet med 
Kommunfullmäktiges arbetsordning. Gruppledarna anser att en årlig redovisning enligt 3 
kap 15 § är bra, och är att föredra mot en successiv redovisning/återrapportering. 
Önskemål från förvaltningarna föreligger om att redovisning vid kommande år kan ske 
vid fullmäktiges oktobersammanträde. Gruppledarna ställer sig positiva till att genomföra 
ovan förändring vid en kommande revidering av arbetsordningen. 

5. Rubricering av interpellationer, frågor och motioner 
Ingela Gardner anser att interpellationer, frågor och motioner med fördel kan rubriceras 
innehållande ordet "angående" enligt exemplet "Motion angående utökade öppettider på 
Biblioteket". Genom att renodla rubriceringen av exempelvis motioner blir det lättare att, 
i kommunens diarium, återsöka vad motioner inlämnade över tid har avsett samt att 
rubriken på ett tydligare sätt återkopplar till motionens yrkande. 

6. Revidering av fullmäktiges arbetsordning (repliker) 
Ingela Gardner föreslår att repliker, vid behandling av motion och interpellation, ska 
medges först efter att anföranden från motionär/interpellant och svarande har ägt rum. 
Gruppledarna godkänner föreslagen hantering vid fullmäktiges sammanträden och ställer 
sig positiva till att genomföra ovan förändring vid en kommande revidering av 
arbetsordningen. 

7. Tidssättning av budgetdebatten 
Ingela Gardner föreslår att gruppledarna kommer överens om tidsättning av partitid inför 
budgetdebatten på sammanträdet den 21 november 2016. Förslaget skulle isåfall innebära 
att respektive parti får ett visst antal minuter att förfoga över under sammanträdet, samt 
att överenskommelse om detta undertecknas av de partier som samtycker till 
tidssättningen. Frågan diskuteras och gruppledarna kommer överens om att 
Kommunfullmäktiges presidium ska skriva fram ett förslag för hantering av 
budgetdebatten inför nästkommande gruppledarmöte. 

8. Nästa gruppledarmöte 
Nästa gruppledarmöte hålls måndagen den 7 november kl. 19.00 i Alceahuset. 



0 Österåker 
9. Övriga frågor: 

Michaela Haga efterfrågar processhantering gällande nominering och val till 
utomstående organisationer till exempel intresseorganisationer där nämnd 
frivilligt väljer att engagera sig. 

- Information från Johan Boström angående hantering av jäv och 
växeltjänstgöring. 
Johan Boström har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting, vilka har 
meddelat följande gällande växeltjänstgöring: 
Ersättare som tjänstgör för jävig ledamot avbryter ej någon tjänstgöring när den jävige 
ledamoten återinträder i tjänst förutsatt att ledamoten träder in vid första ärende där 
jäv inte längre föreligger. Då ledamoten återinträder i tjänst återgår ersättaren till att 
vara ersättare till förmån för ledamoten som har företräde att tjänstgöra - det vill säga 
ersättaren avbryter ej någon tjänstgöring och kommer alltså ej att växeltjänstgöra om 
denne i direkt anslutning, eller senare under sammanträdet går in för att tjänstgöra för 
frånvarande ledamot. 

Fråga angående när val till de organ som valts till om en 1-års period, ska 
förrättas under hösten. 
Gruppledarna kommer överens om att val som ska förrättas för perioden 2017-01-01-
2017-12-31, kommer att behandlas vid Kommunfullmäktiges decembersammanträde 
(5 december). 

Information angående ett eventuellt extra sammanträde/sammanträdesdatum 
år 2017 för att hantera de ärenden som inte behandlas på budgetsammanträdet 
i november. 
Gruppledarna ställer sig positiva till att, vid fullmäktiges fastställande av 
sammanträdestider för år 2017, utlysa ett extra sammanträde/sammanträdesdatum för 
att hantera de ärenden som inte behandlas på budgetsammanträdet i november. Detta 
sammanträde/sammanträdesdatum tas i anspråk vid behov och efter beslut av 
Kommunfullmäktiges ordförande. 

Gruppledarmötet avslutas kl. 20.45. 

Vidimeras 

Ingela Gardner (M) Ingela Gardner (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
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BAKGRUND 

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun beslutade vid sammanträde den 

15 juni 2015 att bevilja Armada Bostäder AB kommunal borgen på 

1 932 031 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till fastighetsförvärv 

Berga 6:513 och att borgensavgifl tas ut enligt tidigare budgetbeslut i 

kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014. 

Vid samma sammanträde beslutade kommunfullmäktige även att bevilja 

Armada Kanalfastigheter AB kommunal borgen på 3 356 260 kr att erbjudas 

som säkerhet vid upplåning till fastighetsförvärv Storström 1:15 och att 

borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i kommunfullmäktige, 

KF §9:31 år 2014. 

YRKANDEN M.M. 

Ann-Christine Furustrand och Roger Svalhede överklagar kommunens 

beslut. Som skäl anförs i huvudsak följande. 

EU:s statsstödsregler kräver att borgensavgiften beräknas och fastställs vid 

varje enskilt borgensåtagande. Skälet är att säkerställa att kommunen inte 

subventionerar de egna bolagen. Kommunen fastställer årligen en generell 

borgensavgift utan jämförelse med marknadsräntor. Denna avgift gäller för 

samtliga borgensavgifter ett år framåt. Det tas därmed inte marknadsmässiga 

hänsyn till varje enskild borgensansökan. 

Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag sätter en 

gräns för hur låg och hur hög en borgensavgift far vara. Både Armada 

Kanalfastigheter AB och Armada Bostäder AB har kunnat låna pengar på 

marknaden till lägre ränta än den ränta som följer av lån med kommunal 
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borgen och borgensavgift. Den kommunala borgensavgiften är oskäligt hög 

och utgör cn otillåten värdeöverföring. 

Kommunen har i ägardirektiv förbjudit bolagen att låna pengar på pantbrev 

trots att lån på pantbrev kan bli billigare än lån med kommunal borgen. 
Kommunen menar att inte bara kommunen är förbjuden att pantsätta sin 

egendom utan även kommunala bolag. PantsättningsfÖrbudet i kommunal

lagen gäller dock inte kommunala bolag. 

Effekterna av de höga borgensavgiftcma blir att avgifterna driver upp 

kostnaderna i de kommunala bolagen och därmed pressas avgifter och hyror 

upp. Detta kan ses som en extrabeskattning av hyresgästerna och strider mot 

likabehandlingsprincipen. 

Österåkers kommun bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. 

följande. 

Kommunfullmäktige beslutar varje år i samband med budgeten vilken avgift 

som ska gälla för borgensåtaganden till helägda kommunala bolag och 

denna avgift gäller som en utgångspunkt. Den generella avgiften fastställs 

efter en bedömning av räntenivån på marknaden och vid en jämförelse med 

de borgensavgiftcr som tas ut av närliggande kommuner i länet. Inför varje 

enskilt beslut om borgensåtagande fattas dock ett nytt beslut i kommun

fullmäktige och skäligheten av den generella borgensavgiftcn kan därvid 

omprövas och avgiftens storlek kan ändras. 

Kommunfullmäktiges beslut om den generella borgensavgiften fattades den 

15 december 2014 och har vunnit laga kraft. Kommunal borgen är den bästa 

säkerheten en kreditgivare kan få och räntenivån på erhållet lån bestäms 

bl.a. med hänsyn till lämnad säkerhet. Räntenivån blir således lägre med 

kommunal borgen jämfört med om inteckningssäkerhet skulle ha lämnats. 
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Härtill kommer den kostnad som bolaget inbesparas genom att inte behöva 

ta ut inteckningar i fastigheten i fråga, vilket är en kostnad om två procent 

på kreditbeloppet. Borgensavgiften om 0,35 procent är en marknadsmässig 

avgift och står därmed inte i strid med vare sig EU:s statsstödsregler eller 

lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

Kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv som uppställer pantsättnings-

förbudet har sedan länge vunnit laga kraft. En ökad kostnad hos ett bostads

företag innebär inte med automatik en högre hyresnivå. Oavsett detta kan 

inte en ökad kostnad, som tillåts fa genomslag på hyran, jämställas med 

beskattning. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

De överklagade besluten kan endast prövas i den för laglighctsprövning 

bestämda ordningen enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Därvid kan 

rätten inte bedöma lämpligheten och skäligheten i beslutet utan prövning 

kan endast ske i den begränsade omfattning som anges i 10 kap. 8 § 
kommunallagen. 

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen 

eller landstinget, 

3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Ann-Christine Furustrand och Roger Svalhede har anfört att kommunens 

beslut strider mot lag på följande grunder. 

Borgensavgiftcn har inte beräknas särskilt och strider mot KU:s 

statsstödsregler. 
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borgensavgiften innebär en otillåten värdeöverföring enligt lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 

pantsättningsfbrbudet i ägardirektiven strider mot kommunallagens 

bestämmelser, och 

högre hyreskostnader strider mot likabehandlingsprincipen. 

De överklagade beslutens förenlighet med EU:s statsstödsregler 

Enligt artikel 107.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) är stöd, som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga 

medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida 

konkurrensen genom att gynna vissa foretag eller viss produktion, oförenligt 

med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln 

mellan medlemsstaterna. 

För all kriterierna i artikel 107.1 FEUF ska anses vara uppfyllda krävs att 

stödet, av vilket slag det än är, 

1. ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, 

2. innebär en fordel för mottagaren, 

3. gynnar vissa företag eller viss produktion samt 

4. snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och påverkar handeln 

mellan medlemsstaterna. 

Det kan inledningsvis konstateras att ett borgensåtagande från en kommun 

till ett kommunalt bolag kan tänkas utgöra ett statligt stöd enligt art. 107 

FEUF. Stöd som beviljas från kommun anses som statligt i fördragets 

mening eftersom begreppet medlemsstat även avser regionala och lokala 

offentliga organ (se t.ex. mål 248/84, Tyskland mot kommissionen). Ett 

helägt kommunalt bolag kan anses som företag enligt fördragets 

konkurrensregler (se t.ex. förenade målen T-228 och 233/99, Westdeutsche 

Landesbank) och därmed som mottagare av stöd enligt art. 107 FEUF. 
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Avgörande är om mottagaren bedriver ekonomisk verksamhet (se t.ex. mål 

C- 41/90, Höfner, punkt 21), vilket får anses vara fallet ior Armada 

Kanalfastigheter AB och Armada Bostäder AB. Det kan även konstateras att 

åtagandet är selektivt, dvs. riktas till visst företag eller produktion, vilket är 

en förutsättning för att art 107.1 FEUF ska kunna vara tillämplig. Ett 

borgensåtagande som sådant har ekonomiskt värde för mottagaren eftersom 

det minskar lånekostnaden. 

För att kommunens borgensåtagande ska kunna anses som statsstöd krävs 

att det innebär en fördel för mottagaren. Frågan är därmed om villkoren för 

borgensåtagandet är sådana att de ger en fördel till Armada Kanalfastigheter 

AB och Armada Bostäder AB framför andra företag. Detta ska enligt EU-

domstolen (se t.ex. mål C-482/99, Frankrike mot kommissionen [Stardust]) 

prövas utifrån principen om den marknadsekonomiske investeraren. 

Principen innebär att ett offentligt organs agerande jämförs med en privat 

aktörs agerande med utgångspunkten att den privata och offentliga sektorns 

ska behandlas lika. Om ett statligt stöd ges med villkor som skulle 

accepteras av en kommersiell aktör föreligger således inget stöd i den 

mening som avses i art 107.1 FEUF. För att ett borgensåtagande ska anses 

som stöd krävs således att villkoren avviker från vad som är marknads-

mässigt och att delta är till förmån för mottagaren. 

Vid prövningen av överklagandet får inte beaktas andra omständigheter än 

sådana som klaganden hänvisat till före klagotiden utgång (10 kap. 10 § 

kommunallagen). Enligt förvaltningsrättens bedömning har inte Ann-

Christine Furustrand och Roger Svalhedc anfört omständigheter som visar 

att borgensåtagandena har lämnats med villkor som avviker från vad som är 

marknadsmässigt och att detta innebär en förmån. Tvärtom framgår av ett 

yttrande till förvaltningsrätten att ekonomichefen för de aktuella bolagen på 

ett styrelsemöte uppgett att bolagen skulle ha kunnat låna till väsentligt lägre 

räntekostnad på redan uttagna pantbrev än den kostnad det blir på lån med 
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kommunal borgensavgift. De beslutade borgensåtagandena strider därför 

inte mot principen om den marknadsekonomiske investeraren och kan 

därmed inte anses gynnande för Armada Kanalfastigheter AB och Armada 

Bostäder AB. 

Sammantaget medför ovanstående att förvaltningsrätten inte anser att artikel 

107.1 är tillämplig på borgensåtagandena. Ann-Christine Furustrand och 

Roger Svalhcde har således inte visat att de överklagade besluten strider mot 

EU:s statsstödsregler. 

De överklagade beslutens förenlighet med lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag 

Av 2 § första stycket lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

framgår bl.a. att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva 

verksamheten enligt affärsmässiga principer. I andra stycket framgår vissa 

undantag relaterade till beslut från Europeiska kommissionen. Av 3 § 

samma lag framgår att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags 

värdeöverföringar under ett räkenskapsår inte får överstiga ett belopp som 

motsvarar räntan på det kapital som kommunen vid föregående räkenskaps

års utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Värdeöver

föringar under ett räkenskapsår får inte heller överstiga ett belopp som 

motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår. Bostads

aktiebolaget ska skriftligen varje år lämna rapporter om beslutade värde

överföringar och hur dc beslutats till länsstyrelsen (2 § förordningen 

[2011:1159] om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag). 

I lagens förarbeten (prop. 2009/10:185 s. 50) anges bl.a. följande beträf

fande lånevillkor och finansförvaltning. Även om kommunala bostadsaktie

bolag har ett allmännyttigt syfte måste relationerna mellan kommunen och 

bolaget vara konsekvent affärsmässiga och deras respektive ekonomi hållas 
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åtskilda så att det inte sker någon subventionering eller värdeöverföring i 

endera riktningen. Detta innebär att lånevillkoren för ett kommunalt 

bostadsaktiebolag inte far påverkas av att det är en kommun som äger 

bolaget. Om t.ex. kommunen ingår ett borgensåtagande för sitt bostadsaktie

bolag ska en marknadsmässig avgift tas ut av företaget. Detsamma gäller för 

sådana bostadsstiftelser som kommunen bildat eller har det bestämmande 

inflytandet över. Om ett kommunalt bostadsföretag - jämfört med att låna 

på marknaden i övrigt - får ekonomiska fördelar i form av lägre räntor eller 

i övrigt bättre lånevillkor genom att direkt eller med kommunen som 

mellanhand låna av Kommuninvest, måste dessa fördelar i stället på ett eller 

annat sätt komma kommunen tillgodo. Detta kan ske t.ex. genom ett 

marknadsmässigt påslag på räntan eller uttag av en "förmåns-

kompenserande" avgift som tillfaller kommunen. 

Enligt förvaltningsrättens bedömning har det i det aktuella fallet inte 

framkommit tillräckligt stöd för att anse de beslutade borgensavgiftema som 

annat än marknadsmässiga. Det finns således inte skäl för att upphäva 

besluten på denna grund. 

Paiitsättnmgsforbudets förenlighet med kommunallagen 

Kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv som uppställer pantsättnings-

förbiidet har vunnit laga kraft. Förvaltningsrätten är därför förhindrad att 

pröva huruvida pantsättningsförbudet är förenligt med kommunallagen. Det 

finns således inte heller skäl för att upphäva besluten på denna grund. 

De överklagade beslutens förenlighet med likställighetsprincipen 

Enligt 2 kap. 2 § kommunallagen ska kommuner och landsting behandla 

sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
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Likställighetsprincipen gäller endast när kommunen träder i direkt kontakt 

med sina medlemmar i denna deras egenskap, antingen genom att tillhanda

hålla dem prestationer av olika slag eller genom att exempelvis ta ut 

avgifter. I förevarande fall har kommunen beslutat att ta ut borgensavgift av 

kommunägda bolag. Avgifterna är inte ett direkt avgiftsuttag av de 

kommunägda bolagens hyresgäster. Uttagandet av de aktuella borgens

avgifterna från de kommunala bolagen strider därmed inte mot likställig

hetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen. 

Sammanfattning 

Det som Ann-Christine Furustrand och Roger Svalhede har anfört visar inte 

att besluten strider mot någon av de tidigare angivna prövningsgrunderna i 

10 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 1 (DV 3109/1 A). 

Per Eskilsson 

Rådman 

1 avgörandet har även de särskilda ledamöterna Patrik Tibbling och Rutger 

Öijerholm deltagit. 

Tobias Fredriksson har handlagt målet. 



IVERIGES DOMSTOLAR 
Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

H 

n 

Den som vill överklaga förvaltnlngs rättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm-
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas tiH 
forvaltiiiri-gsrätt en-

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att bcsvärshaudlingcn kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en. part som företräder det all- . 
mätrna^ ska överklagandet alltid lia kommit in. inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av de.t slut som förvaltningsrätten har 
kommit tQl, 

2. det inte ulan att sådant tillstånd meddelas 
går att .bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för led ning av rätts tillämp
ningen atr överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, c-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell mrmn adress där 
klaganden kan nås för delgryning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet — och. om 
de fortfarande är aktnHIa — behöver de inte 
uppges igen Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, c-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele- ' 
fonnuinmer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnuinmer 
samt dagen för beslutet, . 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om pxövniogstills tänd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vOl åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet 

WYAV . d oi ns tol .se 
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Beslut om entledigande - Attunda Tingsrätt 

Attunda Tingsrätt har beslutat entledigat Kristina Fanberg (S) från sitt uppdrag som 
nämndeman vid Attunda tingsrätt, efter begäran från henne. 

Intygat av 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
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Motion om serveringstider 14 
Österåkers kommun har som mål att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun som flest 
väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka. En skärgårdskommun i 
världsklass. För att nå de målen krävs det att Österåker blir en ännu bättre turist- och 
studentkommun och då krävs det att politikerna lyssnar på de behov som finns; dels hos 
turister och studenter, men också invånare och företagare i Österåker. Detta gör vi bland annat 
genom att tillåta utökade uteserveringstillstånd på Österåkers restauranger. Österåker kan bli 
en otroligt konkurrenskraftig kommun i norra Stockholm och måste därför ges möjlighet att 
konkurrera på samma villkor som andra attraktiva kommuner både i länet och runt om i 
Sverige och världen - även när det kommer till utelivet. 

Ingen restaurang blir tvingad att ha öppet längre, men att möjligheten finns tror jag är ett steg 
i rätt riktning. I andra städer så som Visby och Kalmar, vilka har tillåtit restauranger att utöka 
serveringstillstånd, visar även statistiken att antalet anmälda våldsbrott har minskat drastiskt, 
vilket är någonting väldigt positivt. I Visby gick de anmälda våldsbrotten ner med hela 73 % 
sedan de tillät restaurangerna att utöka sina serveringar 03.00 istället för 02.00 

I Kalmar har krogsrelaterade bråk halverats sedan de tillät förlängda serveringstillstånd. Detta 
i kombination med att restaurangägare och invånare i Österåker visat intresse för en sådan 
förändring är goda anledningar till att förlänga uteserveringstillstånden även i Österåkers 
kommun. 

Idag tillåter dessutom kommunen att i slutna sällskap fa sin dryck serverad ute fram till 24:00 
medan icke slutna sällskap måste gå in vid 22:00. Att inte erbjuda företagen och medborgarna 
samma möjligheter oavsett om de hyrt restaurangen eller inte är inte bara direkt orättvist utan 
det är också att lägga en död hand över kommunens uteliv. Värt att påpeka är även att 
motionen inte föreslår en förlängning utav öppettiderna utan endast en ändring av tiderna för 
uteservering. De flesta av kommunens restauranger och barer kommer således även i 
fortsättningen att stänga runt 01:00. Däremot utökas möjligheten att servera alkohol utomhus 
från 22:00 till 24:00 

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta: 

- Att ändra de kommunala reglerna så att servering av alkoholdrycker utomhus får 
påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 24.00 och därmed göra 
reglerna lika för såväl slutna sällskap som för alla 

Andreas Lennkvist (V) 
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—^ MOTION OM SKATTEFLYKT 

Österåkers kommun och de kommunala bolagen upphandlar för många miljoner kronor varje 

år. Som upphandlare ger vi försörjning åt mängder av företag. Villkoren i våra upphandlingar 

får därför stora konsekvenser för dessa företag, deras anställda, för Österåkers ekonomi 

liksom för samhällsekonomin i stort. 

Många rapporter med svindlande siffror belyser hur det offentliga upphandlar varor och 

tjänster från företag som sedan undanhåller sina pengar utomlands för att undvika beskattning. 

SvD Näringslivs granskning "Välfärdens nya ägare" visar till exempel att det varje år går 30 

miljarder skattekronor till 16 riskkapitalägda koncerner. Ur dessa skattemedel genereras en 

vinst på nära 2,9 miljarder kronor. Riskkapitalbolagen gör alltså stora vinster - och många av 

dem gör också sitt bästa för att undanhålla dessa vinster från beskattning. Enligt Skatteverket 

omsatte de fem största välfärdsbolagen 22,4 miljarder kronor under 2014, hade en vinst på 

uppskattningsvis 1,2 miljarder - men betalade bara 26 miljoner kronor i skatt. Den mest 

populära metoden som riskkapitalbolagen använder sig av för att undvika skatt är att 

registrera sig i så kallade skatteparadis 

Detta undanhållande av skatt är samhällsfarligt på flera sätt. Förutom det självklara att vi 

behöver intäkter för att klara finansieringen av vår välfärd, undergräver detta också 

skattemoralen och skapar osunda konkurrensförhållanden. Det blir svårt för seriösa aktörer att 

lämna lika attraktiva bud vid upphandlingar som de aktörer som undanhåller skatt. Diverse 

välfärdsskandaler visar också att riskkapitalbolagens vinstintressen går ut över kvaliteten. 

Andra kommuner har i regler eller policy för sina upphandlingar tagit ställning mot att 

samarbeta med aktörer som undanhåller skatt. Kalmar anger att "Våra leverantörer skall 

beskatta vinsten där den uppstår. Leverantörerna får inte ha någon koppling till det vi i 

dagligt tal kallar skatteparadis". Nybro kommun har en likartad formulering. Ett tredje 

exempel finns i Växjö, där man slagit fast att "Växjö kommun förväntar sig att anbudsgivaren 

har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige 

också beskattas i Sverige. " Detta bör Österåker ta efter. 

Jag är övertygad om att såväl kommunens invånare som politiker delar vår uppfattning att 

skattebetalarnas pengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt och inte flyttas från land till land 

för att undgå beskattning 
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Jag yrkar därför 

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i sin upphandlingspolicy utforma regler för inköp och 
anbud som utesluter företag som har kopplingar till så kallade skatteparadis. 

Andreas Lennkvist (V) 



KOMMUNSTYRELSEN 

'm ^08- i nr 2,w/2ö|^ 2016-03-03 

m minskat matsvinn 
Matsvinnet förekommer i hela produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan för 

livsmedel och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. 

Matavfall uppkommer i flera olika led i livsmedelskedjan; vid tillverkning, hos grossister, 

leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Beroende på produkt 

varierar svinnet mellan 10 och 50 procent i hela kedjan. 

Undersökningar visar att de svenska hushållen står för en mycket stor del av matavfallet. En 

kartläggning av mängden matavfall i Sverige 2012 visar att det uppkommer ungefär 1,2 

miljoner ton matavfall per år och då är inte jordbrukssektorn inkluderad. Produktionen av den 

mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. 

Mycket av maten slängs för att den inte äts upp i tid - att vi köper för mycket och kastar mat 

som blir över i stället för att äta upp resterna. Enbart ett hushåll beräknas kunna spara 3000 - 6 

000 kr per år på att minska sitt svinn. 

Men svinnet kostar och det kostar mer än bara pengar, det kostar även för miljön. Att 

producera mat som orsakar så mycket onödiga växthusgaser och som påverkar klimatet och 

bidrar till övergödning är inte långsiktigt hållbart. Speciellt om allt detta sker i onödan om vi 

sedan slänger bort maten. Att minska svinnet är därför att göra en insats för såväl miljön 

samtidigt som det är kostnadseffektivt. 

Som kommun kan Österåker agera, dels genom att se över hur man inom de kommunala 

verksamheterna kan minska onödigt matsvinn men också som en viktig aktör när det kommer 

till att vägleda medborgarna i en mer klimatsmart och ekonomisk hållbar riktning. Det skulle 

till exempel kunna ske via informationskampanjer etc. 

Med bakgrund i detta föreslår jag fullmäktige besluta 

- Att Österåkers kommun utreder möjliga åtgärder för att minska matsvinnet inom de 

kommunala verksamheterna 

Att Österåkers kommun ser över eventuella åtgärder för att öka medvetenheten hos 

medborgarna vad gäller matsvinn 

Av\ 
Andreas Lennkvist (V) 



Jt)/20lé, 
2016-08-22 

Motion om jämställdhetskrav i upphandling 
Jämställdhet innebär rättvisa, demokrati och delaktighet, att kvinnor och män ska ha samma 
möjlighet att forma samhället och sina egna liv. För att detta ska kunna förverkligas förutsätts 
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Att integrera 
jämställdhetsperspektivet vid offentliga upphandlingar säkerställer att kvinnor, män, flickor 
och pojkar garanteras likvärdig service och rättvis fördelning av resurser. Det är också ett sätt 
att höja kvaliteten på den offentligt finansierade verksamheten så att den blir mer effektiv och 
säker. 

Kommuner och landsting har idag stora möjligheter att ställa jämställdhetskrav i sin offentliga 
upphandling, ändå är det en möjlighet som används sparsamt. Upphandlingar sker i strikt 
reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Lagstiftningen ger upphandlande myndigheter möjlighet att ställa olika krav på 
leverantörerna utöver själva tjänsten eller varan. På miljöområdet har kommuner och 
landsting kommit ganska långt när det gäller kravställandet. Men när det gäller 
jämställdhetskrav finns stora utvecklingsmöjligheter 

Ett exempel på hur man använder sig utav jämställdhetskrav i upphandlingar är Växjö 
kommun som lagt till detta i sin upphandlingspolicy. Policyn ställer bland annat krav på att 
leverantörer ska ha en jämställdhetsplan som lever upp till lagens krav. Det kan till exempel 
kontrolleras genom att använda SKL's checklista. Checklistan är ett exempel på hur en 
kommun kan följa upp leverantörens aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen genom att 
från denne inhämta handlingar och uppgifter. 

Utdrag ur upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun, senast ändrad 2011-08-30: 

" Växjö kommun bedriver ett omfattande arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Företag som har 25 anställda eller fler ska till sina anbud på tjänster och 
byggentreprenader bifoga egna aktuella jämställdhetsplaner, se 3 kap 13 § 
Diskrimineringslagen (2008:567). Växjö kommun ska ställa krav på att leverantörerna i sin 
affärsverksamhet inte diskriminerar någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck" 

Ovanstående text från Växjö kommun är ett exempel enligt LOU systemet. Det går dock även 
att ställa liknande krav i LOV. I lagens 4 kapitel, 2 §, ges nämligen möjligheter att ställa krav 
på jämställdhet och sociala hänsyn: 

"Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor 
för hur ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihetssystem 
eller i förfrågningsunderlaget." 

Socialnämnden i Bollnäs kommun har t.ex. beslutat att ställa krav på jämställdhet vid 
upphandling av personlig omvårdnad och service: 

"För att kunna ingå avtal med socialnämnden ska utföraren följa socialnämndens 
jämställdhetspolicy, i vilken man bland annat fastslår att jämställdhetsarbetet inom 
socialnämnden är en del av ett pågående kvalitetsarbete och att det 
män får en likvärdig behandling. " 

är viktigt att kvinnor och 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -08- 2 'l 
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Enligt SKL ska Sveriges kommuner och landsting i all sin verksamhet undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet därför vore det fullt rimligt om 
Österåkers kommun följer SKL's rekommendationer och inför jämställdhetskrav i sina 
upphandlingar. Det vore även i linje med EU-rättens krav på systematisk 
jämställdhetsintegrering i offentliga verksamheter. 

Med bakgrund i detta föreslår jag fullmäktige besluta 

• Att i linje med SKL's rekommendationer besluta att Österåkers kommun inför 
jämställdhetskrav i upphandlingar som sker i såväl LOU som LOV systemet i den mån 
det är möjligt 

/\vM«i$ LevMvisl-
Andreas Lennkvist (V) 



Beslutsförslag 

0 Österåk» 15 
Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2016-09-06 
Dnr KS 2016/0246-100 

Medborgarförslag nr 6/2016 - Hjälp medborgare att hålla hastigheten 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2016-06-28 föreslås att införande av 
hastighetssänkande åtgärder på Tråsättravägen mellan Knipvägen och Margretelundsvägen, 
utreds och åtgärdas. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 6/2016 godkänns för remittering till Byggnadsnämnden samt till 
Kommunstyrelsen som på delegation fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Byggnadsnämndens ansvar gällande beslut om lokala trafikföreskrifter, 
medverka i trafikplanering, svara för trafiksäkerhetsfrågor och verka för förbättrad trafiksäkerhet. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde inom trafikpolitiken och att verka 
för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 6/2016 

;ela Gardner Ingela Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

"Hjälp medborgare att hålla hastigheten" 
Beskrivning* 
Se till att hastigheten hålls på Tråsättravägen mellan Knipvägen och Margretelundsvägen. 
Hastigheten om 50km/h är en bra hastighet om den nu hölls. Efter det att personer 
passerat Margretelundsskolan samt Tråsättraskolan så verkar det många gånger som om 
"fri fart" skulle gälla. Här testas många gånger bilars och motorcyklars topphastigheter. 
Vägens bredd inbjuder till att köra fort och det finns få övergångsställen på vägen. Jag är 
uppriktigt orolig för mina och andras barn som bor i området då jag själv nästintill blivit 
påkörd på det övergångsstället som finns. Det bor flera barnfamiljer på Valsjösidan. Mitt 
förslag är att titta på olika typer av hastighetssänkande åtgärder som skulle passa denna 
sträcka och sedan snabbt göra någon typ av åtgärd. Kamera, göra vägen smalare och 
mindre inbjudande till att köra fort, övervakade n, farthinder etc. i 

v 
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Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2016-09-06 
Dnr KS 2016/0249-100 

Medborgarförslag nr 7/2016 - Rusta upp fotbollsplan vid Österåkers 
gymnasium 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2016-06-30 föreslås att fotbollsplanen 
vid Österåkers gymnasium (som förslagsställaren benämnt Berga gymnasium) rustas upp. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 7/2016 godkänns för remittering till Skolnämnden i samråd med 
produktionsförvaltningen samt till Kommunstyrelsen som på delegation 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. 

Samråd bör ske med produktionsförvaltningen eftersom gymnasieskolan bedrivs i kommunal 
regi. 

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

Bilaga 

Medborgarförslag nr 7/2016 

Ingela Gardner >NJ 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Rusta upp fotbollsplan vid Berga gymnasium 
Beskrivning* 

Fotbollsplanen vid Berga gymnasium h^ler pftatt förfalla. Det# dags att 
st$a och snygga till planen. Konstgftvset behllver dammsugas, näen i 
milen borde lagas eller erattas med nya och h^nsn^et tings ena 
långsidan (Sr helt borttaget och b&ters&as med nytt. Det/,V nvnga barn 
i som spelar boll ctfr under sommarlovet och de m^ste ha bvttre plan att 
sé$a boll pft 

Namn * 
Karin Br-ck 

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

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2016-09-06 
Dnr KS 2016/0259-100 

Medborgarförslag nr 8/2016 - Förslag att rondellen i korsningen 
Centralvägen - Sockenvägen, får namnet "Odenplan" 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2016-08-03 föreslås att rondellen i 
korsningen Centralvägen — Sockenvägen, får namnet "Odenplan" 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 8/2016 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
och efter samråd med Österåkers namnberedning, fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 
Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att besluta om områdes-
/ort- och vägnamn. Österåkers namnberedning bör bereda förslaget i enlighet med 
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-21 § 4:34 om Riktlinjer för namnberedning: 
"Österåkers namnberedning består av en ordförande, en sekreterare och tre ledamöter. 
Kommunstyrelsens ordförande tillsätter och entledigar ledamöter på delegation. Österåkers 
namnberedning ska behandla namnförslag genom att se till historik, områdesanknytning och 
eventuell personanknytning. Österåkers namnberedning ska också se till att namnet inte kan 
förväxlas med annat samt att namnet är lätt att uttala och stava. Nya namn beslutas därefter av 
Kommunstyrelsens ordförande, enligt delegation.".... 

OBS- i enlighet med fullmäktiges arbetsordning får inte ärenden som väckts genom 
medborgarförslag och delegerats till nämnd, vidaredelegeras. Detta innebär att Kommunstyrelsen 
måste fatta slutgiltigt beslut med anledning av medborgarförslaget och namnberedningen endast 
får bereda ärendet. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 8/2016 

cTmatla Qaxånä 
Ingé a Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Till Kommunstyrelsen i Österåker 

"Medborgarförslag" 

Det är bra att det byggs en rondell i korsningen Centralvägen-
Sockenvägen, det har ju länge varit ett besvärligt ställe att ta sej 
förbi 
Mitt förslag är att platsen- rondellen, får namnet "Odenplan", 
ett namn som sedan "urminnes tider" funnits bland gamla 
Osteråkersbor. Det är inte klart var smeknamnet kommer ifrån, men 
i min barndom i mitten av 1930-talet kallades platsen allmänt så. 

Med vänlig hälsning 


