
0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:10 Dnr. KS 2015/0394 

Svar på motion nr 32/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Andreas Lennkvist (V) - Om vita jobb-modellen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 32/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den 
nya Lagen om offentlig upphandling (LOU), där den nya lagen avser bland annat ändringar 
kring krav på miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling och förväntas 
implementeras under början av 2017. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:38 från Ann-Christine Furustrand (S) 
och Andreas Lennkvist (V), förslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att införliva 
upphandlingsmodellen: Vita-jobb modellen i samband med tjänsteupphandlingar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:3. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 32/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den nya 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), där den nya lagen avser bland annat ändringar kring 
krav på miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling och förväntas 
implementeras under början av 2017. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer^^^y^> Utdragsbestyrkande 
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O Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-09-06 
Dnr 2015/0394 (*)</ 

Svar på motion nr 32/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Andreas Lennkvist (V) - Vita jobb-modellen 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:38 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Andreas Lennkvist (V), föreslår motionärerna att Kommunfullmäktige beslutar att införliva 
upphandlingsmodellen "Vita-jobb modellen" i samband med tjänsteupphandlingar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motionen besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den nya Lagen om 
offentlig upphandling (LOU), där den nya lagen avser bland annat ändringar kring krav på miljö-, 
social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling och förväntas implementeras under 
början av 2017. 

Bakgrund 

Tjänsteutiåtande från Upphandlingsenheten daterat 2016-08-16 

Michaela 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Upphandlingsenheten Till Kommunstyrelsen 
Datum 2016-08-16 
Dnr KS 2015/0394 

Svar på motion 32/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas 
Lennkvist (V) - Om vita jobb-modellen. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:38 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Andreas Lennkvist (V), förslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att införliva 
upphandlingsmodellen: Vita-jobb modellen i samband med tjänsteupphandlingar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Motion 32/2015 anses besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den nya Lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Den nya lagen avser bland annat ändringar kring krav på miljö-, 
social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offendig upphandling och förväntas implementeras under 
början av 2017. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införliva upphandlingsmodellen: Vita-jobb 
modellen i samband med tjänsteupphandlingar, motsvarande krav på kollektivavtal eller "kärnan" i 
kollektivavtal. 

Vita- jobb modellen 
Kollektivavtal är som regel inte allmänt tillgängliga för varken upphandlande myndighet eller företag 
som ej är anslutna. Vita- jobb modellen innebär i praktiken att kollektivavtal eller delar av 
kollektivavtal, publiceras som en del av förfrågningsunderlaget och är krav i upphandlingen. Knligt 
Yöretagama saknar majoriteten av företagen med mindre än 50 anställda kollektivavtal. Reglerna i 
kollektivavtal är ofta komplicerade och svåra att tolka. Det krävs ingående sakkunskap för att 
fastställa avtalens innebörd. Det händer också att de avtalsslutande parterna är oense om hur ett 
avtal ska tolkas. Det är därför svårt för den upphandlande myndigheten att korrekt formulera villkor 
i enlighet med ett visst kollektivavtal och närmast omöjligt för ett företag som står utan 
kollektivavtal att bedöma om det lever upp till ställda villkor. 

1 Malmö stads fall där Vita-modellen tillämpas finns avtal mellan fack och Malmö stad och ombudet 
som gör underlaget till uppföljning avlönas av facket. Kontrollfunktioner ska genomföras på ett 
oberoende sätt. Kommunen ska således ansvara för att ett ombud, i det här fallet fackombudet 
genomför kontrollfunktionen utan några egenintressen. Leverantör ska inte behöva finna sig i att 
ombudet tar ovidkommande hänsyn eller vidtar oproportionerliga utredningsåtgärder. Det är 
omöjligt för en upphandlande myndighet att kunna försäkra sig om fackombudets neutralitet på 
grund av bristande insyn i fackens pågående ärenden och sakintressen. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Förvaltningens slutsatser 

Med anledning av det ovan redovisade samt att utredning pågår med avseende på ny lagstiftning 
saknas skäl att införa ett generellt krav på Vita-jobb modellen som särskilt kontraktsvillkor i 
kommunens tjänsteupphandlingar. Kommunstyrelsens kontor besvarar förslaget eftersom det pågår 
utredning inför implementering av ny lagstiftning. 

M 

Lisa Tingström 
Upphandlingschef 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Motion om vita jobb modellen 

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 kominer 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 alt 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 att 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: 

o Upphandlingsunderlagen ska utformas så alt företagen som för offentliga uppdrag måste 

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

upphandlingsunderlagen. Del 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 branschavtalcn så som de definieras i Lavalagcn, 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 all 

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

använda reglerna i upphandlingslagstiftningen för att undvika social dumpning och 

svartarbctc. 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 upphandlingsmodellcn i 

samband med tjänsteupphandlingar som riskera att belastas av marknadsstörningar som 

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

Ann-Christine Furustrand (S) Andreas Lennkvist (V) 



Österåke 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:8 Dnr. KS 2016/0063 

Svar på motion nr 2/2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och 
hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 2/2016 besvarad med hänvisning till att ett införa ett obligatoriskt formellt 
remissförfarande skulle riskera att fördröja en process som redan, beroende på procedurkrav i 
plan- och bygglagen, av många anses ta för lång tid, samt att inför alla beslut om planer - d.v.s. 
inte bara antagandebeslut utan också beslut om planbesked, planuppdrag, beslut om 
granskning m.m. - adjungeras såväl Byggnadsnämndens som Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens presidier till alla sammanträden med Kommunstyrelsens plan-AU. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi känner stor sympati för den frustration som motionen uttrycker, som bör tas på allvar. 
Uppenbarligen bör ledamöterna hållas mer informerade i nämnden om planerade och 
pågående miljö och klimatarbete. 
Ann-Christine Furustrand 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 1:12, föreslår motionären att miljö-
och hälsoskyddsnämnden skall göras till obligatorisk remissinstans i planfrågor. I 
tjänsteutlåtandet redogörs nedan för hur arbetet med framtagandet av planer organiserats och 
samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning om ordningen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06, reviderad 2016-09-26. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att anse motion nr 2/2016 besvarad med hänvisning till att ett 
införa ett obligatoriskt formellt remissförfarande skulle riskera att fördröja en process som 
redan, beroende på procedurkrav i plan- och bygglagen, av många anses ta för lång tid, samt 
att inför alla beslut om planer - d.v.s. inte bara antagandebeslut utan också beslut om 
planbesked, planuppdrag, beslut om granskning m.m. - adjungeras såväl Byggnadsnämndens 
som Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidier till alla sammanträden med 
Kommunstyrelsens plan-AU. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande JC 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

Forts. KS § 10:8 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes ' Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-09-06 rev. 2016-09-26 
Dnr 2016/0063 

Svar på motion nr 2/2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och 
hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 1:12, föreslår motionären att Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden skall göras till obligatorisk remissinstans i planfrågor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 2/2016 besvarad med hänvisning till att ett införa ett obligatoriskt formellt 
remissförfarande skulle riskera att fördröja en process som redan, beroende på procedurkrav i plan-
och bygglagen, av många anses ta för lång tid, samt att inför alla beslut om planer - d.v.s. inte bara 
antagandebeslut utan också beslut om planbesked, planuppdrag, beslut om granskning m.m. -
adjungeras såväl Byggnadsnämndens som Miljö- och hälsoskyddnämndens presidier till alla 
sammanträden med Kommunstyrelsens plan-AU. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-09-05 

r 
c 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till kommunstyrelsen 
Datum 2016-09-05 
Dnr KS 2016/0063 

Svar på motion nr 2/2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och 
hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 1:12, föreslår motionären att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden skall göras till obligatorisk remissinstans i planfrågor. I tjänsteutiåtandet 
redogörs nedan för hur arbetet med framtagandet av planer organiserats och 
samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning om ordningen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 2/2016 anses besvarad. 

Bakgrund 
Bo Edlén Vänsterpartiet Österåker har i en motion krävt att miljö- och hälsoskyddsnämnden skall 
göras till obligatorisk remissinstans i planfrågor. Motionären framhåller att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden med dess engagerade representanter och uppbackning av mycket kompetenta 
tjänstemän är det självklara forumet för alla frågor som rör miljö. 

I Österåkers kommun har de av motionen berörda verksamheterna organiserats så att såväl 
planenheten som miljö- och hälsoskyddsenheten ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är 
samhällsbyggnadsförvaltningen som har det praktiska ansvaret för framtagande av såväl 
övergripande planer som t.ex. Översiktplan och VA-plan som detaljplaner. Vid organiserandet av 
samhällsbyggnads förvaltningens framtagande av planer har det bedömts att miljö- och 
hälsoskyddsenhetens kompetenta tjänstemän ska vara med i hela processen med att ta fram planer. 
De ingår därför i de projektgrupper som tillsätts för framtagande av planerna. Denna organisation 
har valts för att det bedömts effektivt att miljökompetensen kan tillföras tidigt i processen. 
Alternativet att yttra sig över ett färdigt planförslag skulle innebära att synpunkterna skulle tillföras i 
planprocessens slutskede då påverkansmöjligheten alltid är mindre. För att bl.a. säkra att viktiga 
miljösynpunkter inte tappats bort under processen passerar numera alla ärenden, som skall 
underställas politiska beslut i plan-AU, KS och KF, dessutom en förvaltningsberedning på 
samhäLlsbyggnadsförvaltningen. Vid förvaltningsberedningen redovisar t.ex. ansvarig 
planhandläggare det färdiga förslaget för förvaltningens ledningsgrupp där bl.a. miljö- och 
hälsoskyddschef, planchef, bygglovschef och samhällsbyggnadschef ingår. Numera vidareredovisar 
också miljö- och hälsoskyddschefen denna information till miljö- och hälsoskyddsnämnden varvid 
de synpunkter som då framkommer i många fall via miljö- och hälsoskyddenhetens tjänstemän kan 
länkas tillbaka in i planprocessen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är inte den enda nämnd som är starkt berörd av kommunens 
planer. Byggnadsnämnden är om möjligt ännu mer berörd. För att kompetensmässigt bredda den 

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

Sida I av 2 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

politiska diskussionen inför alla beslut om planer d.v.s. inte bara antagandebeslut utan också beslut 
om planbesked, planuppdrag, beslut om granskning m.m. så adjungeras såväl byggnadsnämndens 
som miljö- och hälsoskyddnämndens presidier till alla sammanträden med kommunstyrelsens plan-
AU. 

Det är dock inte bara byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddnämnd som är berörda av 
kommunens planer. Såväl kultur- och fritidsnämndens som skolnämndens verksamhetsområden 
påverkas självklart när nya bostadsområden planeras. Även om dessa nämnders tjänstemän, till 
skillnad från miljö- och hälsoskyddsnämndens tjänstemän, inte alltid ingår i de projektgrupperna 
som tar fram planerna så ingår det i planhandläggarnas uppdrag att ha kontakt och föra dialog med 
de verksamheter som berörs. Att införa ett obligatoriskt formellt remissförfarande av alla planer till 
kommunens nämnder skulle riskera att fördröja en process som redan, beroende på procedurkrav i 
plan- och bygglagen, av många anses ta för lång tid. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen har i föreliggande ärende redogjort för hur arbetet med framtagandet av planer 
organiserats. Från förvaltningens egna perspektiv bedöms den nuvarande ordningen som 
ändamålsenlig och effektiv. 

Bilaga: 
Motion nr 2/2016 - Gör miljö- och hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Vänsterpartiet Österåker 

Motion; Gör Miljö- och Hälsoskyddsnämnden till obligatorisk 
remissinstans i planfrågor 

Planfrågor har alltid inverkan på miljön i varierande utsträckning. Det gäller såväl 
övergripande planer som detaljplaner. Kommunens organ för att bevaka miljöfrågor är Miljö-
och Hälsoskyddsnämnden. Av någon märklig anledning tas dock planfrågor inte upp i 
nämnden fast det rimligtvis borde ligga i kommunens intresse att miljöfrågorna genomlyses i 
det kommunala organ som har ansvar och kompetens för miljön. 

En skärgårdskommun "i världsklass" har inte råd att nonchalera miljöfrågorna. Om man 
menar allvar med de vackra orden måste man ta miljön på allvar och ge dessa frågor högsta 
prioritet och i större utsträckning utnyttja den kunskap, det intresse och det engagemang som 
finns i kommunen. 

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden med dess engagerade representanter och uppbackning av 
mycket kompetenta tjänstemän är det självklara forumet för alla frågor som rör miljön. Planer, 
i synnerhet mer omfattande sådana, berör i allra högsta grad miljön. 

Vi kräver därför att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden görs till obligatorisk remissinstans 
i alla planfrågor. 

Bo Edlén 
Vänsterpartiet Österåker 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS §10:9 Dnr. KS 2016/0100 

Svar på motion nr 6/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda 
invånare i att hantera hjärtstartare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 6/2016 innebärande att en gång per år i samarbete med Trygg i Österåker 
och brandförsvaret i Åkersberga genomföra utbildning i att hantera hjärtstartare samt 
utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). 

2. Utbildningen i hjärt- och lungräddningen (HLR) bekostas av Trygg i Österåker. 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 "Utbilda invånare i att hantera 
hjärtstartare" av Peter Wihlner (SD), föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om att aktivt 
verka för att de kommuninvånare som vill ha kunskap och utbildning i hur en hjärtstartare 
fungerar, ska få den möjligheten. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 8:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06, reviderad 2016-09-28. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
1. Bifalla motion nr 6/2016 innebärande att en gång per år i samarbete med Trygg i Österåker 
och brandförsvaret i Åkersberga genomföra utbildning i att hantera hjärtstartare samt 
utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). 
2. Utbildningen i hjärt- och lungräddningen (HLR) bekostas av Trygg i Österåker. 

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

Expedieras 
- Trygg i Österåker 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 

W-, Utdragsbestyrkande ner 



Ordförandeförslag 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-09-06 rev. 2016-09-28 
Dnr 2016/0100 

Svar på motion nr 6/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i 
att hantera hjärtstartare 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 "Utbilda invånare i att hantera 
hjärtstartare" av Peter Wihlner (SD) föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om att aktivt verka för 
att de kommuninvånare som vill ha kunskap och utbildning i hur en hjärtstartare fungerar, ska få 
den möjligheten. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla modon nr 6/2016 innebärande att en gång per år i samarbete med Trygg i Österåker och 
brandförsvaret i Åkersberga genomföra utbildning i att hantera hjärtstartare samt utbildning i hjärt-
och lungräddning (HLR). 

2. Utbildningen i hjärt- och lungräddningen (HLR) bekostas av Trygg i Österåker. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Väg- och trafikenheten daterat 2016-05-31 

Michaela Fletch 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Lena Brodin 

Datum 2016-09-06 
Dnr KS 2016/0100 

Svar på motion nr 6/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i 
att hantera hjärtstartare 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 "Utbilda invånare i att hantera 
hjärtstartare" av Peter Wihlner (SD), föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om att aktivt verka 
för att de kommuninvånare som vill ha kunskap och utbildning i hur en hjärtstartare fungerar, ska få 
den möjligheten. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Anse motionen nr 6/2016 från Peter Wihlner (SD) - "Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare" 
besvarad med hänvisning till att instruktion om hur man utför hjärt- och lungräddning samt 
använder en hjärtstartare finns på Österåkers kommuns webbsida. 

Bakgrund 
En motion om att utbilda invånare i att hantera hjärtstartare har inkommit och motionären anser att 
man bör ställa sig frågan om hur många medborgare som egentligen kan hantera en hjärtstartare på 
ett korrekt sätt, om det vid olyckstillfället finns en hjärtstartare men att det inte finns någon utbildad 
personal på plats. Motionären föreslår att alla medborgare i Österåkers kommun som vill, borde 
därför få en utbildning i hur man använder en hjärtstartare. 

Vid ett hjärtstopp är hjärt-o lungräddning livsavgörande. Iljärt- och lungräddning innebär att man 
gör hjärtkompressioner och inblåsningar i personens mun. Detta görs för att syresätta personens 
hjärna, alltså göra hjärtats jobb när det inte fungerar. En hjärtstartare behövs för att få igång hjärtat 
igen. Hjärtstartaren instruerar steg för steg hur man använder den. Det går inte att göra fel. Det finns 
Iielier ingen risk att du kan aktivera den på någon vars hjärta slår. 

ÄkwéÉBI (Skylt där hjärtstartaren finns) 
1 kommunen finns flera hjärtstartare utplacerade. Utöver dessa fmns två stycken hjärtstartare i det 
upphandlade bevakningsföretagets Prcvcndos bilar, som rullar dygnet runt i kommunen. 

Informationen har lagts ut under sommaren på kommunens webbsida tillsammans med länk till en 
instruktionsvideo om hur man gör hjärt- och lungräddning samt länk till hjärtstartarregistret. 
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13 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällbyggnadsförvaltningen bedömer att den information som kommer att finnas på kommunens 
webbsida om hjärt-och lungräddning erbjuder kommuninnevånarna den kunskap och utbildning 
som motionären efterfrågar. Utifrån ovanstående beskrivning anses motionen besvarad. 

Bilaga 
1. Motion nr 6/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare 

Kent (jmiberg 
Samhällsbyggnadschef 

Anna Andcrman 
Väg- och trafikchef 
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Motion till kommunfullmäktige i Österåk 

Utbildai invånare i att hantera hj ärtstarta re. 

, ..ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -02" 2 2 

Med tanke på att Österåkers kommun införskaffar allt fler hjärtstartare och placerar ut dessa på 
populära allmänna platser dit många människor har tillträde och samlas, så bör man ställa sig frågan 
om hur många medborgare som egentligen kan hantera en hjärtstartare på ett korrekt sätt? 

Vi förutsätter givetvis att personal på respektive ställe som utrustats med hjärtstartare får eller har 
fått utbildning i hantering av hjärtstartare och att om utbildad personal inte är tillgänglig och på 
plats exakt då olyckan är framme, vill Sverigedemokraterna gärna se alt de medborgare i Österåker 
som vill, även får en chans att få någon form av utbildning i hur man använder en hjärtstartare. 
Alltså någon form av en allmän "Hjärtstartsskola", som självklart är frivilligt för de medborgare 
soni är intresserade. 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att aktivt verka för att de kommuninvånare som vill ha 
kunskap och utbildning i hur en hjärtstartare fungerar skall få den möjligheten. 

Svcrigcjl thi/>kroUTIUI Österåker 



Öste rå k ^ 1Z Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

KS § 10:1 I Dnr. KS 2016/0102 

Svar på motion nr 8/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utreda hur 
skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av 
smittsamma sjukdomar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 8/2016 besvarad med hänvisning till den organisation och de rutiner som 
finns för de kommunala skolornas elevhälsa samt för fullgörande av rekommendationer från 
statliga myndigheter. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, förslår motionären att lämplig 
nämnd ges i uppdrag att utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra 
smittspridning av smittsamma sjukdomar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:4. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-13. 
- Protokollsutdrag från Produktionsstyrelsens sammanträde 2016-05-19, § 5:6. 
- Produktionsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-05-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 8/2016 besvarad med hänvisning till den organisation och de rutiner som finns för 
de kommunala skolornas elevhälsa samt för fullgörande av rekommendationer från stadiga 
myndigheter. 

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

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 

Justerandes ' Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-09-06 
Dnr 2016/0102 

Svar på motion nr 8/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utreda hur 
skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av 
smittsamma sjukdomar 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, förslår motionären att lämplig nämnd 
ges i uppdrag att utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av 
smittsamma sjukdomar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motionen besvarad med hänvisning till den organisation och de rutiner som finns för de 
kommunala skolornas elevhälsa samt för fullgörande av rekommendationer från statliga 
myndigheter. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunstyrelsens kontor daterat 2016-06-13 

Michaela Fletcher v 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 
Sofia Coyne 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-06-13 
Dnr KS 2016/0102 

Svar på motion nr 8/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utreda hur 
skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av 
smittsamma sjukdomar 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, förslår motionären att lämplig nämnd 
ges i uppdrag att utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av 
smittsamma sjukdomar. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 8/2016 besvarad med hänvisning till den organisation och de rutiner som finns för 
de kommunala skolornas elevhälsa samt för fullgörande av rekommendationer från statliga 
myndigheter. 

Bakgrund 
Motionären önskar särskilt få klarhet i vilken beredskap som finns i kommunen och på skolor när 
det gäller att hantera eventuell förekomst av resistenta bakterier och vill även utreda "vad som kan 
planeras i samtliga kommunens skolor". Motionären framhåller att ökad förekomst av resistenta bakterier 
motiverar att kommunen här särskild beredskap för att möta en ökad risk för spridning av till 
exempel TBC och multiresistenta bakterier som MRSA eller ESBLcarba. 

Genom Produktionsstyrelsen, som har behandlat ärendet 2016-05-19, framgår enligt 
produktions förvaltningen att det vid de kommunala skolorna finns organisation och rutiner för att 
hantera ökade smittrisker i enlighet med skollagen och statliga myndigheters rekommendationer. 
Något behov av att avsätta resurser för särskild planering utöver detta anses därför inte föreligga för 
närvarande. Modonen anses därmed besvarad. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor tillstyrker förslaget och har inget ytterligare att tillägga. 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | I el 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osceraker.se | vvww.osteraker.se 

Sida i av 2 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Produktionsstyrelsen 2016-05-19 § 5:6 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Produktionsstyrelsen 2016-05-19, § 5:6 
2. Produktions förvaltningens tjänsteudåtande 2016-05-12 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Produktionsstyrelsen 2016-05-19 

PS 2016/0038 A? J 
PS § 5:6 C 

Svar motion 8/2016 (SD): "Utreda hur skolorna arbetar förebyggande 
för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar" 
Produktionsstyrelsens beslut 
Produktionsstyrelsen beslutar 

1. Motionen anses besvarad, i enlighet med produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande 
daterat 2016-05-12, med hänvisning till den organisation och de rutiner som finns för 
de kommunala skolornas elevhälsa, och för att fullgöra eventuella rekommendationer 
från stadiga myndigheter. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har begärt att Produktionsstyrelsen besvarar motion (8/2016) som 
väcktes vid sammanträde 2016-03-14 (KS 2016/0102). Sverigedemokraterna Österåker yrkar i 
motionen att kommunfullmäktige ska "ge lämplig nämnd i uppdrag: Att utreda hur skolornas rektorer 
- som ansvariga för sin skolas skolhälsovård - arbetar förebyggande (enligt skollagen 2010:800 2 kap 25 £) j( 

för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar. "Motionären framhåller att ökad förekomst 
av resistenta bakterier motiverar att kommunen här särskild beredskap för att möta en ökad 
risk för spridning av till exempel T13C och multiresistenta bakterier som MRSA eller 
ESBLcarba. 

Vid de kommunala skolorna finns organisation och rutiner för att hantera ökade smittrisker i 
enlighet med skollagen och statliga myndigheters rekommendationer. Något behov av att 
avsätta resurser för särskild planering utöver detta anses inte föreligga för närvarande. 
Motionen anses därmed besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande daterat 2016-05-12. 

Förslag till beslut 
Ordförande Gunnar Fristedt (M) föreslår att Produktionsstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag: 

1. Motionen anses besvarad, i enlighet med produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande 
daterat 2016-05-12, med hänvisning till den organisation och de rutiner som finns för 
de kommunala skolornas elevhälsa, och för att fullgöra eventuella rekommendationer 
från statliga myndigheter. 

Expedieras 
Akten 

- Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

/ / V ^ __ _ 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Februari 2016 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

Servicaenhsten 

Motion till kommunfullmäktige i Österåker. 

Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma 
sjukdomar 

För att elever ska kunna nå goda resultat i skolan krävs en hel del av varje enskild elev för att de ska 
lyckas, men även av varje skola. En av de viktigaste frågorna är utan tvekan elevernas hälsa. 

Förutom elevens egenansvar finns även ett ansvar som skolan har och som bland annat regleras i 
skollagen (2010:800 2 kap 25 §). Lagen säger att skolan ska ha ta ansvar för elevhälsa och att 
"Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas." 
Således ett ganska stort ansvar som skolan och ytterst rektorn måste ta. 

Under det senaste året och i synnerhet sedan hösten 2015 har antalet rapporterade fall av resistenta 
bakterier som MRSA och ESBL-CARBA dramatiskt ökat i Sverige enligt folkhälsomyndigheten. 
En anledning till stor oro är utvecklingen för den smittsamma sjukdomen TBC. 

Den 10 februari 2016 rapporterade folkhälsomyndigheten att en gen som ger resistens mot kolistin 
har hittats i bakterier i Sverige. Kolistin är ett antibiotikum som räknas till det sista 
behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner. 
Sprids den, så är risken stor, att den antibiotika som vi idag har, inte längre kan motverka olika 
sjukdomar och infektioner. 

Trots att Sverige hittills har kunnat rapportera bland de lägsta antal fall av TBC i världen, har även 
vi drabbats av utbrott. Bland annat 2005, då ett större utbrott av TBC skedde på en förskola i 
Bromma i Stockholm, några år senare - 2013 - drabbades även en skola på Lidingö. 
Risken att liknande utbrott sker idag och när antalet rapporterade fall av ex TBC ökat, är därmed 
ännu mer kritiskt än tidigare och oroande för oss inom Sverigedemokraterna. 

Med detta som bakgrund vill vi upprätta en dialog med ansvariga inom kommun och skola, för att 
utreda vilken beredskap vi i Österåkers kommun har mot resistenta bakterier och vad som kan 
planeras i samtliga kommunens skolor. 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående att ge lämplig nämnd 

Att - Utreda hur skolornas rektorer - som ansvariga för sin skolas skolhälsovård - arbetar 
förebyggande (enligt skollagen 2010:800 2 kap 25 §) för att förhindra smittspridning av 
smittsamma sjukdomar. 

i uppdrag: 

ter-Wiiilner 

Sverigedemokraterna Österåker 
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KS § 10:12 Dnr. KS 2016/0132 

Svar på motion nr 15/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt 
(S) och Lars Frid (S) - Bygg äldre-mellan-boende NU! 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstytelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 15/2016 besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen, innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden som behövs i Österåkers 
kommun. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tid för återredovisning i 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19 föreslår motionärerna dels att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar till ett s.k. "mellanboende" för äldre byggs snart 
och dels att i planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i 
Österåker vara en aktiv part. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14, § 9:5. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-24. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:11. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-31. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 15/2016 besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen, innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden som behövs i Österåkers 
kommun. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tid för återredovisning i 
Kommunstyrelsen. 

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

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

Forts. 

justerandes signaturer u-rr~"> Utdragsbestyrkande 
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D Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 

Forts. KS § 10:12 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:12 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

tftf 



Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-09-06 
Dnr 2016/0132 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 15/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) 
och Lars Frid (S) - Bygg äldre-mellan-bonde NU! 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14,§ 2:19 föreslår motionärerna dels att Österåkers 
kommun skapar förutsättningar för att ett s.k. "mellanboende" för äldre kan byggas snart och dels 
att i planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i Österåker vara 
en aktiv part. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 15/2016 besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen, innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden som behövs i Österåkers 
kommun. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2016-08-24 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2016-08-24 
Dnr KS 2016/0132 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 15/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) 
och Lars Frid (S) - Bygg äldre-mellan-bonde NU! 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14,§ 2:19 föreslår motionärerna dels att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar till ett s.k. "meLlanboende" för äldre byggs snart och dels 
att i planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i Österåker vara 
en aktiv part. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 15/2016 anses besvarad med hänvisning till uppdraget som gavs från Vård- och 
omsorgsnämnden till Socialförvaltningen innebärande att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan- och/eller trygghetsboenden som behövs i Österåkers 
kommun. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "För att tillmötesgå önskemålen från morgondagens 
äldre behöver inslaget av mellanboenden som riktar sig till äldre med lättare funktionsnedsättningar 
öka för att de lättare ska kunna klara sig själva. Idag bor endast 10-25 procent av de äldre med lätt 
funktionsnedsättning och måttliga omsorgsbehov på ett mellanboende. Det föreslås att behovet av 
mellanboende utreds och kardäggs för de äldre i Österåkers kommun." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra mot förslaget men understryker 
betydelsen av att Vård- och omsorgsnämnden i sin utredning även beaktar de ekonomiska 
aspekterna framöver. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-21, § 6:11. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:11. 
2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-31. 
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Tjänsteutlåtande 

lan/Olof Friman 
ICommundirektör 

'Peter Frame 
Kanslichef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON §6:11 VON 2016/0051 

Svar på motion "Bygg äldre-mellan-boende NU!" 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att motionen anses vara besvarad. 

2. Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar för sin egen del att ge förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta utreda frågan om vilken omfattning och inriktning av mellan-/trygghetsboendcn 
behövs i Österåkers kommun. 

Reservation 
Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S), Lars Frid (S), Gunilla Niss (S) och Yvonne Oretoft (RP) 
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation: 
Motionen tar upp frågan om att kommunen ska skapa förutsättningar till ett s.k. mellanboende 
för äldre samt att i planering och projekteringen ska pensionärsorganisationerna vara aktiva. 
Motionen anses besvarad vilket vi inte anser är tillräckligt. Vi ville ha ett bifall, då detta ät en 
viktig fråga och vi ser inte att behovet är tillgodosett eller att motionens intention har tagits 
tillvara. 

Sammanfattning 
För att tillmötesgå önskemålen från morgondagens äldre behöver inslaget av mellanboenden 
som riktar sig till äldre med lättare funktionsnedsättningar öka för att de lättare ska kunna 
klara sig själva. Idag bor endast 10-25 procent av de äldre med lätt funktionsnedsättning och 
måttliga omsorgsbehov på ett mellanboende. Det föreslås att behovet av mellanboende utreds 
samt kardäggs för de äldre i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-05-31. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottoson (KD) yrkar bifall till beslutet innebärande att Vård- och omsorgsnämnden 
föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Marie Ende (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden ska föreslå Kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON § 6:11 forts. 

Propositionsordning 

Ordföranden Mikael Ottossons ställer yrkandena mot varandra och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden har beslutat i enighet med ordförandes yrkande. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Mikael Ottosons yrkande och för nej
röst för bifall till Marie Endes yrkande. Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat i enlighet med Mikael Ottosons yrkande. 
Omröstningslista se bilaga. 

Förslag till beslut 

Mikael Ottoson (KD) yrkar bifall till beslutet innebärande att Vård- och omsorgsnämnden 
beslutar för sin egen del att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda frågan om vilken 
omfattning och inriktning av mellan-/trygghetsboenden behövs i Österåkers kommun. 

Marie Ende (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden avslår Mikael Ottosons (KD) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden Mikael Ottossons ställer yrkandena mot varandra och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden har beslutat i enighet med ordförandes yrkande. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Juscerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

Bilaga 

Omröstningslista VON § 6:11, 2016-06-21 

Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 

Ledamötet När 
v 

Tjg Vot § 6:11 p.l Vot § 

l<> Nej Avs t h Nej Avst 
Ordinarie 

KD Mikael Ottosson, ordf. 
X X 

L Monica KjeUman l:e v 

ordf. 

X X 

S Marie Ende 2:e v ordf. X X 

M Fredrik Rosengren X X 

M Birgitta Netterström 

L Kerstin Nilsson X X 

C Pär Claesson X X 

S Cecilia Ringstedt X X 

RP Yvonne Oretoft X X 

MP Bo Lundin 

V Aline Osterlind 

Ersättare 

M Anneli Widén X X X 
KD Ulrika Walberg X 

OP Maria Ullenius X 

S Lars Frid X X X 

S Gunilla Niss X X X 

Resultat 6 5 

H,Ö dlc 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
f jriiisr.eut.LUcinde 

Socialförvaltningen Till Vård-och omsorgsnämnden 
Datum 2016-05-31 
Dnr VON 2016/0051 

Svar på motion "Bygg äldre-mellan-boende NU!" 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att Österåkers kommun skapar förutsättningar till att ett s k "mellanboende" för 
äldre byggs snarast. I planeringen och projekteringen av detta boende ska 
pensionärsorganisationerna i Österåker vara en aktiv part. 

Beslutsförslag 
Vård-och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1, Vård- och omsorgsnämnden lämnar förestående tjänsteutlåtande som svar på motionen. 
2. Kommunfullmäktige föreslås utreda frågan om vilken omfattning och inriktning av 

mellanboende som behövs i Österåkers kommun. 
Förvaltningens slutsatser 
Vård- och omsorgsnämnden har i sitt arbete med motionen gjort en mindre utredning för att 
försöka definiera vad som menas med "mellanboende", se bilaga. 
Med mellanboende menas ett boende i en egen lagenhet med trygghetslarm och tillgång till viss gemensam semce och 
gemensamma lokaler. Personalfinns tillgänglig i Imset under dagtid. Semce- och omvårdnadsinsatser tillgodoses efter 
ansökan om hemtjänst. 
Vård-och omsorgsnämnden har gjort en kartläggning av den egna kommunen för att ta reda på vad 
som fmns idag av mellanboende. Förvaltning framför följande sakupplysningar: 
Det fmns idag tre stycken boenden för äldre i Österåkers kommun som stämmer väl överens med 
definitionen, mellanboende. De är Solgården och Solhälla i centrala Akersberga och Görjansgården på 
Ljusterö. 
Det fmns också ett 55+ boende, Järnvägsparken, mitt i centrala Åkersberga med hyreslägenheter. 
Odentuna heter företaget som är ett familjeägt företag. Ett seniorboende, 55+, planeras för kvarteret 
Kanalstaden, Åkers kanal i Östra kanalstaden. Här görs plats för cirka 50 lgh. Säljstarten är planerad 
till 2017. 
För att tillmötesgå önskemålen från morgondagens äldre behöver inslaget av mellanbocnden som 
riktar sig till äldre med lättare funktionsnedsättningar öka för att de lättare ska kunna klara sig själva. 
Idag bor endast 10-25 procent av de äldre med lätt funktionsnedsättning och måtdiga omsorgsbehov 
på ett mellanboende. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att behovet av att "bygga äldre-mellanboende nu!" utreds samt 
kardägga vilken inriktning och omfattning som behövs av mellanboende för de äldre i Österåkers 
kommun. 

Kerstin Odenfelt 
Sakkunnig äldre 
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0 Österåker 

Österåkers kommun 
Socialförvaltningen 

Datum: 2016-05-31 

Mellanboende 

Äldreomsorgen går igenom stora förändringar. Sedan 1997 hat antalet personer med 
plats på vård- och omsorgsboende minskat med drygt 30 000 i liket. För att behålla 
dagens nivå på utbudet av äldretjänster skulle antalet platser behöva öka med ca 
19 000 fram till 2025 och det enbart för att befolkningen åldras. Vårdanalys har gjort 
en studie av vad strukturförändringar kan betyda ur ett brukar- och 
medborgarperspektiv. Enligt en enkät besvarad av nära 400 personer i åldern 50-60 
år, kallade "morgondagens äldre" vill hälften flytta till någon form av mellanboende. 
Där skulle de kunna få hjälp med praktiska sysslor och därmed lättare klara sig själva. 

Det finns ingen nationell heltäckande statistik om mellanboenden, men i Vårdanalys 
rapporten uppskattas att endast 10-25 procent av äldre med lätt funktionsnedsättning 
och måttliga omsorgsbehov idag bor på mellanboenden. 

Vårdanalys(w\wv.vardanalys.se) är en myndighet som bildades 2011. Frän och med 1 
juli 2015 vidgades myndighetens uppdrag till att omfatta hela socialtjänsten. 
Uppgiften för Vårdanalys är att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspekdv 
följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom nälso- och sjukvården, 
tandvården och omsorgen. Vårdanalys är oberoende, de har enbart i uppgift att följa 
upp och analysera. Myndigheten bidrar till utvecklingen genom att skapa 
faktabaserade beslutsunderlag och rapporter i ämnen som har betydelse för hela 
landet. 

I beskrivningen av vad ett s k "mellanboende" är, hänvisas till rapporten från 
Vårdanalys, "Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan", ett 
kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg publicerad i 
november 2015. 
Artikeln av Marianne Abramsson; "Mellanboendeformer för äldre - av intresse såväl 
för de äldre som för bostadsföretagen", den har också bidragit i beskrivningen av vad 
ett s k "mellanboende" är. 

Vård- och omsorgsboende riktar sig till äldre som inte längre kan bo kvar i det egna 
hemmet pga att deras behov av tillsyn eller kravet på trygghet och säkerhet inte 
längre kan tillgodoses av hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboenden 
kräver biståndsbeslut. 
Per den 31/12 2015 fanns det i Österåkers kommun 7 638 individer i gruppen 65+. 
År 2021 beräknas det bo 8765 individer enligt prognosen per den 31/12 2015. 
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Idag finns det 237 st platser på äldreboende i kommunen. Enligt den uppdaterade 
boendeprognosen från 2016, bedöms behovet av platser i permanent särskilt boende 
inom kommunen vara tillgodosett från och med nu och under kommande år. 

Förutom särskilda boenden finns också olika former av mdknboenden. De är 
anpassade för att göra det lättare för äldre att klara sig själva utan att behöva flytta till 
ett särskilt boende. 
1 Vårdanalys rapporten definieras mellanboende som: ett boende i en egen lägenhet- med 
trygghetslarm och tillgång till viss gemensam service och gemensamma lokaler. Personal finns 
tillgänglig i huset under dagtid. Service- och omvårdnadsinsatser tillgodoses ej ter ansökan om 
hemtjänst. 
Denna definition av mellanboende liknar det som innan Ädelreformen kallades 
servicehus. Idag är den vanligaste motsvarigheten till ett mellanboende olika former 
av trygghetsbostäder och andra icke biståndsbedömda boendeformer. 
I artikeln av Marianne Abramsson framkommer det att det finns inga regler för vad 
som måste ingå för att ett boende ska räknas som mellanboende. Oftast riktar sig 
boendet till individer som är 55 år eller äldre. Tillgängligheten är hög och det finns 
oftast gemensamhetsutrymmen och lokaler för hobbyverksamheter av olika slag. 
Mellanboendeformerna har en rad olika namn så som trygghetsboende, 
seniorboende, 55+ etc. 
På uppdrag av regeringen 2006 startades en utredning av framtida behov av bostäder 
för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden och av särskilda boendeformer. 
Utredningen genomfördes av äldreboendedelegationen. Behovet av bostäder föl-
äldre som känner sig otrygga hemma rnen inte behövde ett särskilt boende 
uppmärksammades. Begreppet "trygghetsboende" föddes. 
Socialdepartementet definition av trygghetsboende är: 

Bostadslägenheter och utrymmen i trygghetsboendet har god tillgänglighet 
för de boendes sociala gemenskap, aktiviteter och måltider. 
Bostadslägenheterna upplåts som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller 
bostadsrätt till personer som har fyllt 70 år. 
Trygghetsbostäderna ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om 
man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. 
Trygghetsboendet ska vara bemannat dock anger inte riktlinjerna för 
trygghetsboende omfattningen. Syftet med bemanningen är att skapa 
förutsättningar för samvaro och social gemenskap. 

Hemtjänst och primärvård ansvarar för den enskildes behov av vård och omsorg. 

Idag finns det tre stycken trygghetsboenden i Österåkers kommun som stämmer väl 
överens med definitionen, mellanboende. De trygghetsboenden som avses är 
Görjansgården på Ljusterö med 20 lgh, Solgården med 60 lgh och Solhälla med 59 
lgh i centrala Åkersberga. 
Det finns också ett 55+ boende, Järnvägsparken, mitt i centrala Åkersberga med 68 
hyreslägenheter. Odentuna heter företaget som är ett familjeägt företag. Ett 
seniorboende, 55+, planeras för kvarteret Kanalstaden, Åkers kanal i Östra 
kanalstaden. Här görs plats för cirka 50 lgh. Säljstarten är planerad till 2017. 

För att tillmötesgå önskemålen från morgondagens äldre, enligt rapporten från 
Vårdanalys, behöver inslaget av mellanboenden som även riktar sig till äldre med 
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lättare funktionsnedsättningar öka. Idag, i riket, bor endast uppskattningsvis 10-25 
procent av de äldre med lätt funktionsnedsättning och måttliga omsorgsbehov på ett 
mellanboende. 
Med bakgrund av denna utredning bör följande fråga ställas i det fortsatta 
utredningsarbetet; "Hur ser behov och omfattning ut, av att bygga mellanboenden 
för de äldre i Österåkers kommun, och med särskild hänsyn till de äldre med lätt 
funktionsnedsättning och måttliga omsorgsbehov". 

österåkers kommun | Socialförvaltningen | Box 13 | 184 21 Åkersberga | 08-540 812 00 | Fax 08-540 811 171 s0cialnamnden@0ster3ker.se 
www.osteraker.se 

Sida 3 av 3 



Socialdemokraterna 
FRAMTIDSPARTIET I ÖSTERÅKER 

Motion till Kommunfullmäktige 

KOMMUNSTYRELSEN 

mum-p-inn t 'J 
J 1 tnr^« t*%J 

Bygg äldre-mellan-boende NU! 
Nästan dagligen set vi på TV och får höra och läsa via andra medier om hur dem (vi) som blir lite 
mer till åren inte längre vill bo kvar hemma utan vill ha ett tryggt boende där det finns möjlighet 
att få stöd om så behövs, dygnet runt, men framförallt att kunna umgås med andra och fortsätta 
det aktiva liv vi alla vill leva. 

Vi kan också läsa i olika rapporter att ett så kallat "mellanboende" är kostnadseffektivt och ger de 
äldre ett kvalitativt längre liv innan det är dags för den sista vilan eller mer vård. 

Vi vill därför: 

Att: 

Alt-

Österåkers kommun skapar förutsättningar till att ett s k "mellanboende" för äldre 
byggs snarast. 

I planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i 
Österåker vara en aktiv part. 

För Socialdemokraterna 

*4-
Marie Ende Cecilia Ringstedt1 I .ars Frid 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-09-26 ZM 
KS §10:13 Dnr. KS 2016/0133 

Svar på motion nr 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt 
(S) och Lars Frid (S) - Bygg fler LSS boenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående 
nybyggnadsprojekten Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden 
inför verksamhetsplan 2017-2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-19, § 2:19 föreslår motionärerna att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom kommunen 
snarast. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-09-14 § 9:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2016-08-25. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:12. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående nybyggnadsprojekten 
Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden inför verksamhetsplan 
2017-2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Anas Abdullah (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Anas Abdullahs (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Anas Abdullahs (S) yrkande röstar nej. 
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-09-26, § 10:13 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -
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Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-09-06 
Dnr 2016/0133 

Svar på motion nr 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) 
och Lars Frid (S) - Bygg fler LSS boenden 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-19, § 2:19 föreslår motionärerna att Österåkers 
kommun skapar förutsättningar till att fler LSS-boenden skapas inom kommunen snarast. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående nybyggnadsprojekten 
Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden inför verksamhetsplan 2017-
2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2016-08-25 

iehaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-08-25 
Dnr KS 2016/0133 

Svar på motion nr 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) 
och Lars Frid (S) - Bygg fler LSS boenden 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-19, § 2:19 föreslår motionärerna att Österåkers 
kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom kommunen snarast. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 16/2016 anses besvarad med hänvisning till de två nu pågående nybyggnadsprojekten 
Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden inför verksamhetsplan 2017-
2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande " Vård- och omsorgsnämnden har i sitt arbete med 
motionen utgått ifrån upprättat Boendeprognos (VON 2013/0070), Uppdaterad boendeprognos 
(Bilaga 3 till budget 2016) samt Förtydligande av de båda prognoserna inom området LSS (2016). Vi 
kan som förvaltning då framföra följande sakupplysningar: 
I de båda prognoserna samt i förtydligandet framkommer det att det finns och kommer fortsätta 
finnas ett underskott på bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. De två nybyggnads
projekten Söraplanen och Norrgårdshöjden, som Armada kommer att genomföra är det planerat för 
en stöd- och servicebostad per respektive byggprojekt. Det totala antalet platser för dessa två projekt 
är 14 st. Dessa båda projekt kommer att tidigast stå klart 2017, samt 2018." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra mot förslaget men understryker 
betydelsen av att Vård- och omsorgsnämnden i sin utredning även beaktar de ekonomiska 
aspekterna framöver. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-21, § 6:12. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21,§ 6:12. 
2. Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-06-08. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlätande 

/i-Olof Friman 
kommundirektör 

Peter Wéjxi 
Kanslichef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON §6:12 Dnr. VON 2016/0052 

Svar på motion "Bygg fler ISS-boenden" 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att motionen härmed är besvarad. 

Reservation 
Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S), Lars Frid (S), Gunilla Niss (S) och Yvonne Oretoft (RP) 
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation: 
Motionen hanterar en viktig fråga för en liten grupp. I förvaltningens underlag står det att 
byggprocesserna borde påskyndas och att det bör ske i snabbare tempo än den prognos som 
är framtagen och vi delar den åsikten. Men det räcker inte att konstatera att det finns ett behov 
och att det snart finns ytterligare 14 platser. Genom att bifalla motionen kan kommunen visa 
att denna fråga är viktig och att man vill agera för ytterligare platser snarast. 

Sammanfattning 
Behov av nya bostäder enligt LSS för gruppen med funktionsnedsättning som socialförvalt
ningen kan identifiera är att år 2022 kommer antalet beslut om I^S-bostad att vara 232 st. 
Det totala behovet av nya platser/bostäder 2022 kommer att vara 103 stycken, varav av dessa 
35 platser på gruppbostad och 68 platser på stöd- och serviceboende. Detta innebär att det 
skulle behöva byggas fram till år 2022 ca 5 stycken gruppbostäder och ca 6 stycken stöd
servicebostäder i Österåkers kommun. Det ska tas hänsyn till prognoserna och att 
byggprocessen ska påskyndas för att kunna bygga det behov av bostäder med särskild service 
för vuxna enligt LSS i ett snabbare tempo än den prognos som har tagits fram. Det är för 
avsikt att ta upp frågeställningen i Verksamhetsplan 2017 - 2019 och Budget 2017. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-08. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottoson (KD) yrkar bifall till beslutet innebärande att Vård- och omsorgsnämnden 
föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäk
tige besluta beslutar att motionen härmed är besvarad. 

Marie Ende (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden ska föreslå Kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden Mikael Ottossons ställer yrkandena mot varandra och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden har beslutat i enighet med ordförandes yrkande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

VON § 6:12 forts. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Mikael Ottosons yrkande och för nej
röst för bifall till Marie Endes yrkande. 

Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 5 nej-röster, en avstår. Vid lika antal röster avgör 
ordförandes röst. Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat i enlighet med Mikael 
Ottosons yrkande. Omröstningslista se bilaga. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-21 

Bilaga 

Omröstningslista VON § 6:12, 2016-06-21 

Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 

Ledamöter När 
v 

Tig Vot § 6:12 Vot § 

(a Nej Avs t Ja Nej Avst 
Ordinarie 

I<D Mikael Ottosson, ordf. X X 
L Monica Kjellman l:e v 

ordf. 

X X 

S Marie Ende 2:e v ordf. X v A 

M Fredrik Rosengren X X 

M Birgitta Netterström 

L Kerstin Nilsson X X 

C Pär Claesson X X 

S Cecilia Ringstedt X \ 

RP Yvonne Oretoft X X 

MP Bo Lundin 

V Aline Osterlind 

Ersättare 

M Anneli Widén X X 
KD Ulrika Walberg X 

OP Maria UOenius X 

S Lars Frid X X 

S Gunilla Niss X X 

Resultat s s ! 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

g Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 
Datum 2016-06-08 
Dnr VON 2016/0052 

Svar på motion "B/gg fler LSS boenden" 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas 
inom kommunen snarast. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsotgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
1. Att motionen härmed ar besvarad. 

Förvaltningens slutsatser 
Vård- och omsorgsnämnden har i sitt arbete med motionen utgått ifrån upprättat Boendeprognos 
(VON 2013/0070), Uppdaterad boendeprognos (Bilaga 3 till budget 2016) samt Förtydligande av de 
båda prognoserna inom området LSS (2016). Vi kan som förvaltning då framföra följande 
sakupplysningar: 
I de båda prognoserna samt i förtydligandet framkommer det att det finns och kommer att fortsätta 
finnas ett underskott på bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. De två nybyggnads
projekten Söraplanen och Norrgårdshöjden, som Armada kommer att genomföra är det planerat för 
en stöd- och servicebostad per respektive byggprojekt. Det totala antalet platser för dessa två projekt 
är 14 st. Dessa båda projekt kommer att tidigast stå klart 2017, samt 2018. 
De projekt som pågår, nybyggnationer och upphandlingar, kommer inte att täcka behoven under de 
närmaste åren. Vård- och omsorgsnämnden kan komma att vara hänvisade till att köpa platser av 
externa utförare. 
Beräkningen som har gjorts i boendeprognosen av det framtida behovet av lägenheter för bostad 
med särskild service enligt LSS har gjorts med hänsyn taget till tre faktorer: befolkningsprognos, 
faktisk kunskap på individnivå samt tendenser inom avflyttning, diagnostisering och mortalitet. 
Den stora ökningen som har visats sig i denna beräkning sker dock inte enbart genom 
befolkningsökning, utan även genom ökad andel personer som ansöker om insatsen. Antalet 
ansökningar om bostad med särskild service fölväntas öka inom de närmaste åren. 

Behov av nya bostäder enligt LSS för gruppen med funktionsnedsättning som socialförvaltningen 
kan identifiera är att år 2022 kommer antalet beslut om LSS-bostad att vara 232 st. 
Det totala behovet av nya platser/bostäder 2022 kommer att vara 103st, varav av dessa 35 platser på 
gruppbostad och 68 platser på stöd- och serviceboende. Detta innebär att det skulle behöva byggas 
fram till år 2022 ca 5 st gruppbostäder och ca 6 st stöd- servicebostäder i Österåkers kommun. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att det ska tas hänsyn till prognoserna och att det påskyndas 
med byggprocessen för att kunna bygga det behov av bostäder med särskild service för vuxna enligt 

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

Sida I av 2 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

LSS i ett snabbare tempo än den prognos som har tagits fram. Vård- och omsorgsnämnden har för 
avsikt att ta upp frågeställningen i Verksamhetsplan 2017 - 2019 och Budget 2017. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KF 2014-09-01, § 6:20/2014 Boendeprognos för Socialnämndens och Vård- och omsorgsnämndens 
målgrupper 
VON 2016-03-01, § 2:5, Bilaga 3 till budget 2016, Uppdaterad boendeprognos 
VON 2016-04-26, § 4:6, Förtydligande av boendeprognos samt uppdaterad boendeprognos inom 
områdena socialpsykiatri och LSS. 

Bilagor 
1. KF 2016-03-14, §2:19 "Bygg fler LSS boenden" 

./ 

Anders Lindblad 
Tf Socialchef 

Eva Höxter 
Sakkunnig inom funktionshinder 
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\(>j2o\é 
ÖSTHÅKSfiä KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -03- ! 1 
Socialdemokraterna D.nr: "" 

LM/oi.si-ioo £J FRAMTIDSPARTIET I ÖSTERÅKER 

Molioti till Kommunfullmäktige 

Bygg fler LSS boenden 
Lagen är tydlig liksom våra värdegrunder; Alla människors lika värde och rätt till likabehandling. 
Men hur ser det ut i praktiken? Och vad kostar det? Vilken kvalitet får de som har behov och vi 
som betalar? 

Det finns en grupp av människor som har det extra svårt, de som lyder under Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade. Kommunen är skyldig att ge dem stöd så att de så långt det är 
möjligt kan klara sig själva. Men många behöver stort stöd exempelvis att boendet är ordnat på 
ett speciellt sätt. 

Idag betalar kommunen för boendeplatser utanför den egna kommunen vilket ofta är till en dyr 
nota. En nota om vi som skattebetalare får betala för. Ofta är kostnaden för en plats ca 3-6 000 
kronor per DYGN. Dessutom får inte alla som vill någon bostad vilket innebär att vi åsidosätter 
vårt åtagande som kommun och kan få plikta med böter för att vi inte uppfyller lagen. 

Vi är övertygade om att vi kan ge våra invånare ett kvalitativt liv på hemmaplan och till en bra 
kostnad. Vi är också övertygade om att vi kan skapa unika boenden som passar dessa personer i 
tider då kommunen växer. 

Vi vill värna om en bra livskvalitet och en bra kommunekonomi och vill därför 

Att; Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom 
kommunen snarast. 

Cecilia Éingstedt Marie Ende 

För Socialdemokraterna 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-10-24 

KS § 12:18 Dnr. KS 2015/0064 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 1/2015 besvarad med hänvisning till att en sådan kommittés befogenheter 
skulle falla utanför det kommunala kompetensområdets ramar, eftersom ansvaret idag tillfaller 
ett större antal statliga myndigheter. 

Sammanfattning 
Björn Molin (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2.015-02-09, 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. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-12, § 10:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförande förslag daterat 2016-09-28. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-09-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att anse motion nr 1/2015 besvarad med hänvisning till att en 
sådan kommittés befogenheter skulle falla utanför det kommunala kompetensområdets ramar, 
eftersom ansvaret idag tillfaller ett större antal statliga myndigheter. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att anse motionen besvarad med hänvisning till den 
kommunala revisionen uppgift att granska på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt 
också för medborgarna. 
Vi förstår den frustrastration som motionen ger uttryck för. Men att inrätta ytterligare en 
funktion där politiker granskar politiker är inte en lösning på problemet. Vi hänvisar till 
Samverkansbudget Österåkers framtid 2017, där vi pekar på att det finns ett 
demokratiunderskott och brist på öppenhet där vi lägger förslag på att utveckla metoder för 
medborgardialog och för ökat medborgarinflytande. 

Michael Solander (MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Roger Johansson (RP) biträder 
Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

Foits. 

O Österåke ^ ^ 

Justeran des signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-10-24 

Forts. KS § 12:18 

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

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Kommunkansliet 

Justerandes signaturer U ixl rags bestyrkan d a 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20SS - 2018) 
KS 2016» 10 24, §12? 18 

Fatti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -

W M 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-09-28 
Dnr 2015/0064 

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

Sammanfattning 

Björn Molin (RP) har i cn 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 demolerad 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 att en sådan kommittés befogenheter skulle falla utanför det 
kommunala komptensområdets ramar, eftersom ansvaret idag tillfaller ett större antal statliga 
myndigheter. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2016-06-15 

Michaela Fletcher Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
G 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, I<JF § 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. 

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 
statens 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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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

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 

-0 
Jan-Olof Friman 
k/ommundirektör 
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5*9spait^ ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Servlceanheten 

2015 -07- 0 3 
Till )/c?t)g 
Kommunfullmäktige 
Österåkers kommun ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -02- 03 

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. 

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 



o Österåke 
Sammanträdesprotokoll for Kommunstyrelsen 2016-10-24 

KS § 12:17 Dnr. KS 2014/0329 

Svar på motion nr ! 3/2014 från Björn Molin (RP) - Beträffande 
strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelses! föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 13/2014 beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken i sin 
helhet, då dden för remissvar gått ut vid tidpunkten för motionens väckande samt att 
Länsstyrelsen också hade beslutat i frågan vid tidpunkten för motionens väckande samt att 
frågor om strandskyddsdispens är en sådan myndighetsutövning som ska hanteras av en 
förvaltningsmyndighet. 

Sammanfattning 
I en motion från Björn Molin (RP) väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, föreslår 
motionären: 
- Kommunfullmäktige beslutar att av kommunens remissvar till länsstyrelsen ska framgå att 
markområdena vid Östanå färjeläge och i Säbyviken ej ska undantas från gällande strandskydd. 
- Det korrigerade svaret ska ersätta det remissvar som tidigare beslutats och ingivits av 
kommunstyrelsen till länsstyrelsen. 
- Samtliga ansökningar om dispens från det allmänna strandskyddet om 100 meter ska 
underställas kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-12, § 10:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-28. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-09-26. 

Johan Boström (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Conny Söderström (M) ersätter Johan 
Boström (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motion nr 
13/2014 beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken i sin helhet, då tiden för 
remissvar gått ut vid tidpunkten för motionens väckande samt att Länsstyrelsen också 
hade beslutat i frågan vid tidpunkten för motionens väckande samt att frågor om 
strandskyddsdispens är en sådan myndighetsutövning som ska hanteras av en 
förvaltningsmyndighet. 

jäv 

Forts. 

Justeran des signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-10-24 

Forts. KS § 12:17 

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

- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 
V \ 

Utdragsbestyrkande 



Ordförandeförslag 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-09-28 
Dnr KS 2014/0329 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 13/2014 från Björn Molin (RP) - Beträffande 
strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken 

Sammanfattning 
I en motion från Björn Molin (RP) väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, föreslår 
motionären: 
- Kommunfullmäktige beslutar att av kommunens remissvar till länsstyrelsen ska framgå att 
markområdena vid Östanå färjeläge och i Säbyviken ej ska undantas från gällande strandskydd. 
- Det korrigerade svaret ska ersätta det remissvar som tidigare beslutats och ingivits av 
kommunstyrelsen till länsstyrelsen. 
- Samtliga ansökningar om dispens från det allmänna strandskyddet om 100 meter ska underställas 
kommunfullmäktige för beslut 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Avslå motion nr 13/2014 beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken i sin helhet, 
då dden för remissvar gått ut vid ddpunkten för motionens väckande samt att Länsstyrelsen också 
hade beslutat i frågan vid ddpunkten för modonens väckande samt att frågor om strandskydds-
dispens är en sådan myndighetsutövning som ska hanteras av en förvaltningsmyndighet. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-09-26 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande O Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Robert Blomdahl 
Datum 2016-09-26 
Dnr KS 2014/0329 

Svar på motion nr 13/2014 från Björn Molin (RP) - Beträffande 
strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken 

Sammanfattning 
I en motion från Björn Molin (RP) väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, föreslår 
motionären: 
- Kommunfullmäktige beslutar att av kommunens remissvar till länsstyrelsen ska framgå att 
markområdena vid Östanå färjeläge och i Säbyviken ej ska undantas från gällande strandskydd. 
- Det korrigerade svaret ska ersätta det remissvar som tidigare beslutats och ingivits av 
kommunstyrelsen till länsstyrelsen. 
- Samtliga ansökningar om dispens från det allmänna strandskyddet om 100 meter ska underställas 
kommunfullmäktige för beslut 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige 

Avslå motion nr 13/2014 beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbyviken i sin helhet, 
då tiden för remissvar gått ut vid tidpunkten för motionens väckande samt att Länsstyrelsen också 
hade beslutat i frågan vid tidpunkten för motionens väckande samt att frågor om 
strandskyddsdispens är en sådan myndighetsutövning som ska hanteras av en 
förvaltningsmyndighet. 

Bakgrund 
Den 1 juli 2009 ändrades strandskyddslagstiftningen för att nå en mer enhetlig rättstillämpning. 
Regeringen gav landets länsstyrelser i uppdrag att genomföra en översyn av befintliga utvidgade 
strandskyddsområden. För samtliga kommuner skulle beslut om nya utvidgade 
strandskyddsområden fattas innan den 31 december 2014 då övergångsbestämmelsen 7 kap. 14 § 
MB i dess nya lydelse trädde i kraft. Yttrande över förslag till beslut skulle inkomma till länsstyrelsen 
senast den 12 september 2014 men Österåkers kommun fick uppskov till den 26 september 2014. 
Kommunstyrelsen fattade beslut om yttrande över förslaget till beslut om utvidgat strandskydd för 
Österåkers kommun den 24 september 2014. Länsstyrelsen fattade 2014-11-18 sitt beslut avseende 
utvidgat strandskydd för Österåkers kommun. 

Länsstyrelsen har i sin översyn utgått från författningskommentarerna till 7 kap. 14 § MB (Prop. 
2008/09:119 s. 99.). Där beskrivs bestämmelsen om utvidgat strandskydd med ett förtydligande av 
strandområden som beslut om utvidgat strandskydd kan komma att avse. 
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Tjänsteutlåtande O Österåker 

Förvaltningens slutsatser 
Beträffande de två första yrkandena i motionen gäller länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd 
från och med den 1 januari 2015. Detta gäller för såväl lagakraftvunna som överklagade beslut. 
Kommunen yttrande sig över länsstyrelsens förslag den 26 september 2014. Vid tidpunkten för här 
aktuell motions väckande hade Österåkers Kommuns möjlighet att lämna yttrande angående 
länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd redan passerats och länsstyrelsen hade även fattat sitt 
beslut i frågan. 

Beträffande motionens tredje yrkande så utgör dispensansökningar från det allmänna strandskyddet 
en sådan ärendetyp som har att hanteras genom myndighetsutövning av en förvaltningsmyndighet. 

Kommun fullmäktige är inte en sådan myndighetsutövande förvaltningsmyndighet utan en 
beslutande församling. Kommunfullmäktige saknar således möjlighet att fatta beslut utgörandes 
myndighetsutövning, i form av hantering av ansökningar om strandskyddsdispenser. Denna typ av 
myndighetsutövning har alltså att hanteras av en nämnd. Vilken nämnd som ska hantera frågor om 
strandskyddsdispens beslutas av Kommunfullmäktige. 

Bilagor 
Motion: Motion beträffande strandskydd vid Östanå färjeläge och Säbjviken 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

Robert Blomdahl 
Förvaltningsjurist 
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Yttrande över översyn av strandskyddsområden samt motion 13/2014 - En 
genomgång av kronologi 

Översynen 
1 Urspruglig tid för remissvar översyn 
2 Kommunstyrelsen beslut om yttrande 
3 Tid för remissvar, uppskov för österåkers kommun 
4 
5 Länsstyrelsens beslutsdatum 

Motionen 

Datering av motionen 

Motionen inkommen till kommunen enligt ankomststämpel 

Anm 
12/9 2014 Tidpunkt efter uppskov i punkt B 
24/9 2014 
26/9 2014 
17/11 2014 Motionärens datering vid upprättandet 
18/11 2014 
20/11 2014 



ÖSTERAKGKS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

20tt "II* 2 9 

fi rnkw- ml\) 
Till 
Kommunfullmäktige 
Österåkers kommun 

Motion beträffande strandskydd vid Östanå farieläne och Säbyviken 

Yrkande 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar 

att av kommunens remissvar till Länsstyrelsen ska framgå att markområdena 
vid Östanå färjeläge och i Säbyviken ej ska undantas från gällande 
strandskydd 

att det korrigerade remissvaret ska ersätta det remissvar som tidigare 
beslutats och ingivits av kommunstyrelsen till Länsstyrelsen. 

samt att samtliga ansökningar om dispens från det allmänna strandskyddet om 100 
meter ska underställas kommunfullmäktige för beslut 

Bakgrund 

I sitt remissvar till Länsstyrelsen ang. utvidgat strandskydd vill kommunstyrelsen 
undanta två st. markområden. Dessa två markområden är Östanå färjeläge och 
Säbyviken. Beträffande Östanå färjeläge har kommunen i en programskiss från 2012 
avsatt mark för bebyggelse fram till vattenlinjen och beträffande Säbyviken har ny- och 
tillbyggnad fram till vattenlinjen redan skett, men utan bygglov. Något undantag från 
gällande strandskydd har ej beviljats. Beträffande marken vid Östanå färieläge ägs de 
av Östanå Gods AB, vilket bolag ägs av familjen Boström. En familjemedlem, Johan 
Boström, var under förra mandatperioden kommunfullmäktigeledamot, ledamot i 
kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under innevarande 

mandatperiod är Johan Boström kommunfullmäktigeledamot. Planeringen av marken 
vid Östanå färjeläge har föranlett följande handläggning i kommunen. 
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1 I augusti 2012 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira samt ge i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplaner för område kring 
Östanå slott och Sågenområdet. Johan Boström anmälde jäv och deltog ej i 
beslutet. 

2 I september 2012 förekom ärendet "Program för Östanå, Roslags-Kulla och 
Wira" i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade återremittera 
ärendet. Johan Boström anmälde jäv och deltog ej i handläggningen av 
ärendet eller beslutet. 

3 I mars 2013 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna "Program för Östanå, Roslags-Kulla och 
Wira". Johan Boström anmälde jäv och deltog ej i handläggningen eller 
beslutet. 

4 I april 2013 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. Johan Boström 
anmälde jäv och deltog ej i beslutet. 

5 Den 24 september 2014 beslutade kommunstyrelsen, i ett ärende rörande 
strandskydd, att kommunen till Lansstyrelsen skulle yttra sig i enlighet med 
ett tjänsteutlåtande, Tjänsteutlåtandet omfattade synpunkten att strand-
skyddet vid bl.a. Östanå skulle undantas från strandskydd. Johan Boström 
anmälde ei jäv och deltog i beslutet. 

6 Den 20 oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige, med rösterna 26 för och 
25 mot, i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Johan Boström anmälde ej 
jäv och deltog i beslutet. 

7 Ovanstående kan sammanfattas med följande. S ett och samma ärende har 
Johan Boström i fyra fall av sex anmält jäv och ej deltagit i handläggning eller 
beslut. Vid de efterföljande två tillfällena har Johan Boström avstått från att 
anmäla sig jävig och därmed deltagit i såväl handläggning som beslut. Johan 
Boström har därmed utnyttjat sin ställning i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige till förmån för sin familjs ekonomiska intressen. 

Beträffande Säbvviken beviljade Byggnadsnämnden 2010 bygglov för tillbyggnad av 
båthall. Länsstyrelsen upphävde beslutet om bygglov i december 2010. Länsstyrelsens 
beslut överklagades till Förvaltningsrätten, till Kammarrätten och till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Ingen av dessa domstolar har lämnat prövningstillstånd varför 
inget bygglov finns för byggnaderna. - Byggnadsnämnden beslutade i augusti 2010 att 
medge strandskyddsdispens för ett båtgarage om 214 m2, en brygga samt en till

byggnad av båtgaraget om 276 mz rörande Säbyvikens Marina. Byggnadsnämndens 
beslut upphävdes av Länsstyrelsen i maj 2012. Mark- och miljödomstolen har avslagit 
överklagandet av Länsstyrelsens beslut och Mark-och miljööverdomstolen har beslutat 



att ej meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast med 
innebörd att någon dispens från strandskyddet ej har meddelats. Detta innebär att 
bygglov inte har beviljats för nybyggnaden och tillbyggnaden om sammanlagt 490 m2 

plus brygga. Inte heller har någon dispens från strandskyddet beviljats. 

Grunder för motionen 

Det är grovt felaktigt att begränsa tillgången till strand och vatten för allmänheten. 
Likaså är det av yttersta intresse att bevara goda livsbetingelser för djur- och växtliv i 
områdena. Undantag från strandskyddet ska därför ej beviljas. 

Det ifrågasätts om de skäl som angivits i kommunens remissvar till Länsstyrelsen är 
allmängiltiga och om de delas av kommunfullmäktige. Vid ett sådant ifrågasättande är 
det rimligt att kommunfullmäktige får ta ställning i sakfrågan. 

Av sammanträdesprotokollet för kommunstyrelsen den 24 september 2014 framgår 
att kommunen beslutat yttra sig i enlighet med ett tjänsteutlåtande daterat den 9 
september 2014. Fyra oppositionspartier reserverade sig mot beslutet. Redan den 
omständigheten att fyra oppositionspartier reserverat sig mot kommunstyrelsens 
beslut är skäl för att lata kommunfullmäktige få fatta beslut om remissvarets innehall. 

Att upphäva strandskyddet för Östanå färjeläge och Säbyviken skulle gynna enskildas 
privatekonomiska intressen till skada för kommunen och för allmänheten. Detta är 
tillräckligt skäl för att låta kommunfullmäktige få fatta beslut om remissvarets innehåll. 

Eftersom kommunstyrelsens ifrågavarande beslut kan vara belastat av jäv är det skäligt 
att låta kommunfullmäktige få fatta beslut om remissvarets innehåll. 

Åkersberga den 17 november 2014 



0 Österåke 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-10-24 

KS § 12:19 Dnr. KS 2015/0074 

Svar på motion nr 3/20IS från Björn Molin (RP) - Beträffande 
tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken 

Kommunstyrelsens beslöt 

Komsmmstyfelsesi föreslås: Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 3/2015 med hänvisning till att Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot 
korruption har fattat beslut om att förundersökningen läggs ned samt att det inte heller 
föreligger några andra skäl för att tillsätta en oberoende utredning. 

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 oberoende utredning rörande 
Säbyviken. Som motivering av sitt förslag åberopar motionären en förundersökning av 
Riksenheten mot korruption. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-12, § 10:12. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-28. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtände daterat 2016-06-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motion nr 
3/2015 med hänvisning till att Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korruption har fattat 
beslut om att förundersökningen läggs ned samt att det inte heller föreligger några andra skäl 
för att tillsätta en oberoende utredning. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utd ragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-09-28 
Dnr KS 2015/0074 

Svar på motion nr 3/2015 från Björn Molin (Rp) - Beträffande 
tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken 

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 oberoende utredning rörande Säbyviken. Som 
motivering av sitt förslag åberopar motionären en förundersökning av Riksenheten mot korruption. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till att Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korruption har 
fattat beslut om att förundersökningen läggs ned samt att det inte heller föreligger några andra skäl 
för att tillsätta en oberoende utredning. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2016-06-13 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-06-13 
Dnr KS 2015/0074 

Motion nr 3/2015 från Björn Molin (RP) - Beträffande tillsättande av en 
oberoende utredning Säbyviken 

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 oberoende utredning rörande Säbyviken. Som 
motivering av sitt förslag åberopar motionären en förundersökning av Riksenheten mot korruption. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2016-06-13, innebärande 
att inte tillsätta en oberoende utredning rörande Säbyviken med hänvisning till att 
Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korruption har fattat beslut om att förundersökningen 
läggs ned samt att det inte heller föreligger några andra skäl för att tillsätta en oberoende utredning. 

Bakgrund 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-09, KF § 1:38, väcktes en motion nr 3/2015 vari 
motionären framför behovet av att tillsätta en oberoende utredning rörande Säbyviken. Som 
motivering till sitt förslag åberopar motionären en förundersökning av Riksenheten mot korruption. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen konstaterar dels att Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korruption har fattat 
beslut om att förundersökningen läggs ned, dels att det i övrigt saknas skäl till att tillsätta en 
oberoende utredning rörande Säbyviken, varför motionen bör avslås. 

Bilagor 

Peter Freme 
Kanslichef 

n-Ölof Friman 
ommundirektör 

1. Motion nr' 3/2015 - Tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken 
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Till 
Kommunfullmäktige 
Österåkers kommun 

Motion beträffande tillsättande av en oberoende utredning Säbvviken 

Bakgrund 

Uppdrag Granskning har avslöjat för oss att en finansman och tidigare medlem i 
Moderatemas riksstyrelse beviljade en kommunfullmäktigeledamot i Österåker ett lån 
om c:a 3 milj. kronor och gav en rabatt på arrende om sammanlagt 4.5 milj. kronor för 
att bygga en egen skola. Kommunfullmäktigeledamotens man, som var ordförande för 
byggnadsnämnden, beviljade flera bygglov till finansmannen för att uppföra 
industribyggnader. Det senaste bygglovet beviljades utan att strandskyddsdispens 
hade beviljats. Finansmannen byggde utan att bygglovet hade vunnit laga kraft. Såväl 
bygglovet som en senare meddelad strandskyddsdispens upphävdes efter 
överklagande. Länsstyrelsen har uppmanat Byggnadsnämnden att utfärda 
rivningsföreläggande vilket Byggnadsnämnden inte efterkommit utan i stället valt att 
arbeta med en ny detaljplan vilken ska "läka" alla tidigare fel. 

Motivering 

Enligt uppgifter i media har Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning för 
att utreda om ovan beskrivna omständigheterna innebär att en brottlig handling har 
blivit begången. Denna förundersökning kan leda antingen till åtal eller till att 
förundersökningen läggs ned på grund av att brott inte har blivit begånget eller att 
brott ej kan styrkas. Alldeles oberoende av vad denna förundersökning leder till är det 
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utomordentligt viktigt att kommunfullmäktige för egen del låter utreda de faktiska 
förhållandena så att kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten får en objektiv 
och sanningsenlig redogörelse för vad som förekommit och en professionell 
bedömning av det inträffade. Detta är viktigt av följande skäl. 

Enbart den omständigheten att åklagare inleder en förundersökning som relaterar till 
kommunens handläggning av ett ärende gör att kommunfullmäktige av ren 
självbevarelsedrift borde utreda vad som förekommit i syfte att åtgärda det som är fel 
och för att ge sig själv tillfälle att för framtiden förhindra att beslut fattas på 
felaktiga/rättsvidriga grunder. 

Kommunens invånare finansierar kommunens budget om mer än 2,1 miljarder kronor 
under 2015. Den som förvaltar andras medel har en grundläggande skyldighet att 
redovisa hur medlen använts. Kommuninvånarna har därför rätt att få full kunskap om 
hur skattemedlen används och hur beslut fattas i kommunen. 

Det vore en underdrift att säga att politikerföraktet i Österåker är stort. Mer sannolikt 
är sanningen den att politikerföraktet hos kommunens invånare är totalt. Det måste 
anses vara en av kommunfullmäktiges viktigare uppgifter att arbeta för att återerövra 
så mycket som möjligt av förtroendet hos invånarna. 

Sedan lång tid är det ett känt faktum att politiker, och särskilt lekmannapolitiker, 
lämnar sina uppdrag på grund av hot om våld, näthat och trakasserier. När det 
förekommer beklagar vi det alltid. I vår kommun är risken nu att våra 
lekmannapolitiker kan komma att lämna sina politiska uppdrag på grund av misstanke 
om brottslig verksamhet vid myndighetsutövning. Att tillsätta ifrågavarande utredning 
vore ett sätt att försöka behålla de politiker som utan skuld och utan kunskap om vad 
som skett och av ideella skäl offrat tid och engagemang för att bidra till kommunens 
bästa. 

Alla kommunens ledamöter i fullmäktige och i nämnder får idag tåla obehag på grund 
av vad ett fåtal gjort för egen vinnings skull eller på grund av missriktad lojalitet. 
Kommunfullmäktige bör tillsätta utredningen för att visa omvärlden att vad som 
inträffat under inga förhållanden accepteras och att åtgärder vidtas för att rätta till det 
felaktiga och för att förhindra upprepning. Envar av kommunfullmäktiges ledamöter 
och nämndernas ledamöter är berättigad att få detta stöd i sitt uppdrag och för att 
själv bli befriad från varje misstanke om delaktighet. 

Att inte störa åklagaren i hans förundersökning och därför inte vidta några åtgärder alls 
leder omedelbart till misstanke om att intressen finns även idag för att saken inte ska 
utredas utan i stället få falla i glömska. Det är uteslutet att åklagaren i sin 
förundersökning skulle låta sig störas av någon lokalpolitiker i Österåker. Det är att 
underskatta åklagarens kapacitet och integritet. 



Alliansens hittillsvarande hållning skulle kunna tolkas som att intresse saknas för att 
redogöra för vad som förekommit. Detta är olyckligt och så kan ändock inte vara fallet. 
Att avslöja alla dolda maktstrukturer och bekämpa obehörig påverkan på 
beslutsfattare borde vara av högsta prioritet för varje politiker i vårt land, så även i vår 
kommun. Att utse en utredning skulle bidra till att bota en sådan misstolkning. 

Alliansen använder honnörsord som rättvisa, transparens och likabehandling som 
ledord för sin politik. Att "tysta" ned saken i stället för att utreda den är knappast 
något gott exempel på transparens utan snarare exempel på dess motsats. Att arbeta 
ut ny detaljplan som alternativ till att utfärda rivningsföreläggande har veterligen aldrig 
inträffat för någon annan fastighetsägare tidigare. Detta är inget gott exempel på 
likabehandling utan snarare exempel på dess motsats. Att låta någon, i strid mot 
gällande lag, bygga till förfång för närmaste grannar, allmänheten och även djurlivet är 
inte ett gott exempel på rättvisa utan snarare exempel på dess motsats. 
Allianspartierna har nu ett utsökt tillfälle att i praktisk handling honorera sina egna 
honnörsord genom att biträda denna motion. 

Utredningen 

Utredningen ska vara en oberoende sakkunnig utredning och bestå av yrkesmän som 
inte tidigare utfört något uppdrag för kommunen. Utredningen ska bestå av tre 
ledamöter, varav en ska vara auktoriserad revisor, en ska vara medlem i Sveriges 
Advokatsamfund och den tredje ska utses av styrelsen för Institutet Mot Mutor. 
Utredningen ska ha till uppgift att utreda och belysa fakta rörande samtliga 
bygglovsärenden rörande Säbyviken och Rydboholms slott samt samtliga lån beviljade 
av någon medlem i finansfamiljen till någon ledamot i Österåkers kommunfullmäktige 
eller nämndsledamot. Utredningen ska omfatta tiden 2000-2015. Utredningen ska 
även uttala sig om eventuella missförhållanden i handläggningen av ärendena och hur 
besluten fattats. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 maj 2015. 

Denna motion kommer att kompletteras med förslag till medlemmar i utredningen. 

Yrkande 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredning enligt ovan med 
angivna arbetsuppgifter. 

ersberga den 7 januari 2015 


