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BYGGNADSNÄMNDEN 2016-09-27 8 

§9:6 

Svar på medborgarförslag nr 5/2016 - reducering av hastighet i 
barntätt område 

Sammanfattning 
Ett inkommit medborgarförslag är väckt på Kommunfullmäktige 2016-06-13, § 9:21 
"reducering av hastighet i barntätt område". 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar 
1 förslaget att införa 20 kilometer i timmen på Ekbacksvägen, Bladvägen samt 
Oxenstiernas väg avslås 
2. att förslag om fysiska åtgärder anses besvarat 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag om att reducera hastighet i barntätt villaområde har inkommit, där 
förslagsställaren föreslår att Österåkers kommun inför 20 km/tim vid korsningen av 
Oxenstiernas väg och Bladvägen samt att man uppför fartreduceringshinder som väggupp dels i 
anslutning till bommarna, 100 meter från infarten från Centralvägen till Ekbacksvägen. 
Förslagsställaren anför att korsningen är väl trafikerad och många bilister håller höga 
hastigheter. Skymd sikt m.m. föreligger också. Vid tre observerade tillfällen har tre olika barn 
varit nära att förolyckas på denna sträcka. 
Korsningen har blivit mer trafikerad, bl.a. används vägen frekvent av hemtjänsten, dä denna väg 
blir infart till bostadsområdet. 

Förvaltningens slutsatser 
Enligt TSFS 2015:60 
'7 lokala trafikföreskrifter med särskilda trafikregler enligt 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 15 
trafikförordningen (1998:1276) får endast värdena 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 kilometer i 
timmen användas." 

Med stöd av ovanstående så kan ingen myndighet idag införa en hastighetsbegränsning av 20 
kilometer i timmen. 

Fysiska åtgärder, så som väggupp, utförs av väghållaren. I detta specifika fall Åkersberga 
Centrala vägförening. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag nr 5/2016 - reducering av hastighet i barntätt område 

Expediering 
Förslagsställare 
Kansliet/Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Reducering av hastighet i barnrätt villaområde 

fzk&acfcsvSgen korsning Bladvägen samt Oxenstiernasväg börjar idag bli 
väl trafikerat. Utöver nyinflyttade småbarnsfamiljer kör hemtjänst mycket 
frekvent på denna väg då detta blir infarten till vårt område. 
Vid tre observerade tillfällen har tre olika barn vart nära att förolyckas på 
denna sträcka då hastigheterna, skymd sikt m.m. föreligger. 
Vårt förslag är att man inför 20km/h på dessa gator samt uppför 
fartreduseringshinder som väggupp dels i anslutning till bommarna 100 
meter från infarten från Centralvägen till Ekbacksvägen. Innan korsningen 
Ekbacksvägen/Bladvägen samt frekventa gupp längst hela Bladvägen och 
Ekbacksvägen då hastigheterna och bilfrekvensen är hög. Detta kommer 

< Q 1—J LÄ 4» 1 1 li 1—t • • 

fvjfäoläus Ejvegård 

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



Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-10-25 

VON § 9:4 Dnr. VON 2016/0047 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2016-09-30 
från Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

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

Det fanns tre ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 30 september 2016; två beslut 
avser trygghetslarm varav en kund har tackat nej och den andra återtagit sin ansökan. Ett 
beslut avser boendestöd då den enskilde har tackat nej. Det fanns femton ej verkställda beslut 
enligt LSS att rapportera den 30 september 2016; fem beslut avser bostad med särskild service 
för vuxna då samtliga har tackat nej till olika erbjudanden, ett beslut avser bostad med särskild 
service för barn eller ungdomar där familjen avvaktar, tre beslut avser korttidsvistelse då 
tillgången till platser på helger är begränsad, ett beslut avser daglig verksamhet där 
erbjudanden har lämnats, två beslut avser avlösarservice, två beslut avser ledsagarservice, ett 
beslut avser kontaktperson där beslutet har upphört efter omprövning. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-10-13. 

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

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

OÖsteråkt^g c 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 

Revisorerna 
Akten 

IUJ II 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2016-10-13 
Dnr VON 2016/0047 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2016-09-30 från 
Vård- och omsorgsnämnden 

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

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

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

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

Förvaltningens slutsatser 
SoL 
Det fanns tre ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 30 september 2016. 
- Två beslut avser trygghetslarm. Den enskilde har tackat nej och en har återtagit ansökan i augusti. 
- Ett beslut avser boendestöd. Den enskilde har tackat nej. Senare verkställt i september. 

LSS 
Det fanns femton ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 30 september 2016. 
- Fem beslut avser bostad med särskild service för vuxna. Fem personer har tackat nej till olika 
erbjudanden inom kommunen eller utanför kommunen. En av dessa väntar på särskilt anpassad 
bostad. En person har återtagit ansökan. 
- Ett beslut avser bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Familjen har valt att avvakta. 
- Tre beslut avser korttidsvistelse. Tillgången till platser på helger är begränsad, berörd har fått 
erbjudanden om alternativ vardagar. Ett beslut är nu verkställt. Ett barn väntar på korttidsvistelse i 
familjehem. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

- Ett beslut avser daglig verksamhet, erbjudanden har lämnats. 
- Två beslut avser avlösarservice. En familj har valt att avvakta. Dialog pågår med familj om 
rekrytering. 

Två beslut avser ledsagarservice. Rekrytering pågår. En familj har valt att avvakta. 
- Ett beslut avser kontaktperson. Beslutet har upphört efter omprövning. 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Arters l%dblad 
Tf. Socialchef 

Sigbritt Sundling 
Enhetschef 

Sida 2 av 2 



Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2016-10-20 

Oöste, ^ 

SN § 9:4 Dnr. SN 2016/0006 

Rapportering av ej verkställda beslut Socialnämnden per 
2016-09-30 

Socialnämndens beslut 

1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten ti11 Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen (SoL) att till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) och till revisorerna rapportera gynnande beslut, enligt 4 kap. 1 § SoL, 
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialnämnden ska även till 
Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Det fanns inte några ej verkställda beslut 
per den 30 september 2016. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-10-11 

Förslag till beslut 
Christina Funhammar (M) yrkar bifall til1 beslutsförslaget innebärande att anteckna rapporten 
till protokollet och överlämna den till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

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

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Revisor 
Akten 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Socialnämnden 

Datum 2016-10-11 
Dnr SN 2016/0006 

Rapportering av ej verkställda beslut Socialnämnden per 2016-09-30 

Beslutsförslag 
Socialnämndens beslut 
1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

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

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

Förvaltningens slutsatser 
Det fanns inte några ej verkställda beslut per den 30 september 2016. 

Leif Söderholm 
B i trädande so cialche f 

nne Satvolainén 
dtninskativ samordnare 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Akt 
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13 Österåke 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-06 

KFN 15 § 6:7 Dnr KFN 2015/0054-860 

Rättelse av Kultur- och fritidsnämnden protokoll från sammanträde 
2016-08-25 i KF § 5:6, gällande Redovisning av uppdrag 
"Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun 
genom skyltar" 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Notera redovisning av uppdrag "uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers 
kommun genom skyltar" till protokollet och Överlämna till kommunfullmäktige. 

2. Upphäva kultur- och fritidsnämnden beslut 2016-08-25, § 5:6. 

Sammanfattning 
I samband med budget 2015 uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella 
byggnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden, KF § 9:31, 39. 
Efter justeringen upptäcktes fel i beslutsmeningen. 

Beslutunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-06-27. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att notera redovisning av 
uppdrag "uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar" till 
protokollet och överlämna till kommunfullmäktige. 

Mathias Lindow (L) yrkar på tillägg innebärande att upphäva kultur- och fritidsnämndens 
beslut 2016-08-25, § 5:6. 

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

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Dsteråker 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Datum 2016-06-27 
Dnr KFN 2015/0054-860 

Till Kultur- och fritidsnämnden 

Redovisning av uppdrag "Uppmärksamma kulturella byggnader i 
Österåkers kommun genom skyltar" 

Sammanfattning 
I samband med budget 2015 uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella 
byggnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden, KF § 9:31, 39. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar 
Notera redovisningen till protokollet och överlämna den till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

I Tjänsteudåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen (KFN 2015-0054-01) föreslogs 
sammanfattningsvis att Österåkers kommun tecknar avsiktsförklaring med Stockholm läns museum 
kring projektet "Upptäck länet" för kommunens kulturmiljöer av riksintresse samt Tunaborgen och 
att skyltar tas fram till dessa och till kulturhistoriskt intressanta byggnader som ägs av kommunen. 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår också användning av dramatiserade ljudguider i vissa fall. 
Beslut i KFN §4:8/2015 och i Kommunfullmäktige KF§6:9/2015. 

Förvaltningens slutsatser 
Kultur- och fritidsnämnden har tecknat avsiktsförklaring med Stockholms läns museum endast 
avseende Tunaborgen, eftersom museet 2016 förändrat sitt arbete med projektet Upptäck länet och 
inte kan teckna avsiktsförklaringar för flera platser i Östeåkers kommun. 
Samråd med Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening samt Ingmarsö-Brottö 
hembygdsmuseum visade att föreningarna starkt önskar flera skyltar som kan utgöra en slinga på 
respektive ö, istället för en enstaka skylt som planerat. Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum avser att 
söka medel från Leader för kulturhistoriska skyltar, produktion 2017. Förvaltningens slutsats är 
därför att satsa mer resurser på Husarö 2016 och där möjliggöra fyra skyltar och tre ljudguider, och 
istället producera skyltar till Ingmarsö 2017 i samverkan med Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum. 
Under hösten 2016 får Roslags-Kulla kyrka och Tingshuset på Norrö nya skyltar. Wira bruk har 
skyltar och ljudguider producerade av Stockholms läns museum. De bedöms vara i gott skick och 
behöver ej bytas eller göras om. Slussvaktarbostaden vid Åkers kanal har idag skyltar på bägge sidor 
om kanalen. Befintlig skylt vid Tunaborgen är fortsatt fungerande men har en dålig placering. 
Förvaltningen ansöker till Länsstyrelsen om ändrad placering. Samtidigt planeras för nya skyltar i 
form av en utomhusutställning på platsen. 
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P Österåker 

Bilagor 
1. Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen daterad 2015-05-19 
2. Protokollsutdrag från KF, daterad 2015-10-26, § 6:9 

uu 
Eva Wiström 
Förvaltningschef 

Jff(q\Å 1WC1 
iirgit Lindholm 

Kultursekreterare 

'MA/ 
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Sammancrädesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-10-26 

KF § 6:9 Dnr. KS 2015/0280-841 (*) 

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom 
skyltar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att teckna avsiktsförklaring med 
Stockholms läns museum kring kommunens kulturmiljöer av 
riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk form och dramatiserade 
ljudguider. 

2. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att förse kulturhistoriska 
byggnader i kommunens ägo (Slussvaktarbostaden och Norrö 
Tingshus) samt Wira bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö och Ingmarsö 
med nya skyltar och ljudguide under 2016. För Tunaborgen inväntas ev. 
nya rön från arkeologiska undersökningar innan produktion av 
ljudguide, medan den befintliga skylten kan uppdateras. 

3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom Kultur- och 
fritidsnämndens ekonomiska ram. 

Sammanfattning 
I samband med budget 2015, KF § 9:31 särskilt uppdrag 39, gavs uppdrag åt 
Kommunstyrelsen att i samråd med Kultur- och friddsnämnden uppmärksamma kulturella 
byggnader genom skyltar. Ärendet omfattar förslag till ytterligare uppdrag till Kultur- och 
fritidsnämnden med anledning av det ursprungliga uppdraget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-09-28, § 11:21. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11, § 4:8. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-05-19. 
- Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, § 9:31, särskilt uppdrag 39. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Forts, nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sanunanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-10-26 

Forts. KF §6:9 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om 
detta även kan blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnads förvaltningen 

JustenJndes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåt 2Bf 
I jänsteutlåtande 

Kommunkansliet 

Datum 2016-11-23 
Dnr KS 2016/0365 

Svar på skrivelse avseende sophantering i Österåkers kommun 

Bäst 

Tack, jag har tagit del av din skrivelse angående sophantering i Österåkers kommun och jag kan 
förstå dina funderingar beträffande behovstömning av sopor och kommunens mål. 

Det är Österåkers kommuns ambition att så långt det är möjligt tillgodose samdiga 
kommuninvånares behov. För att informera om den situation som gäller för just dig har jag 
överlämnat din skrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden som enligt gällande reglemente ska 
medverka i framtagandet av avfallsplan och annan reglering av av falls verksamheten i kommunen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete sker också i nära samarbete med Roslagsvatten AB. 

Jag hoppas att vi genom mitt svar till dig kan undvika en onödig process och vi istället kan finna en 
lösning där såväl du som andra kommuninvånare i Österåker är nöjda och får en service av god 
kvalitet. 

SwciélA 
Ingela Gardner 
Kommun fullmäktiges ordförande 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2016 -11-22 

Til! Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
KOMMUNSTYRELSEN 

Jag heter<^£g^pp,och bor på MflnMflNtP i s. Annarby i Åkersberga i ZÖ!G -ti- 2 i 
Österåkers kommun. 

Jag är lite gramse på fullmäktige för det beslut som är fattat vad gäller behovs

tömning av soporna. 

För mig betyder behovstömning, att det är mina behov och att det är jag som avgör 

hur stora de är. 

Jag har ringt till roslagsvatten, miljö o hälsa plus en del andra inom kommun för att få 

en förklaring till beslutet. 

Det enda jag kommit fram till vad gäller beslutet som fullmäktige tog om 6 tömningar 

är ett incitament: eftersom det har kommit in mindre sopor de senaste åren, så skall de som 

har färre behov än 6 tömningar, betala för de sopor som slängs i naturen. 

Kommunens miljömål: Det skrivs en hel del om målen för kommunen invånarnas återvinning 

av soporna. Frågan jag ställer till fullmäktige är: Hur många procent vill ni att vi skall uppnå. 

Själv har jag kommit upp i 100% plus lite till. 

Vad jag vet så är det förbjudet att slänga sopor i naturen. Alltså är det straffbart och skall 

polisanmälas. 

Kontentan av min skrivelse är att kommunfullmäktige bör anmäla oss till polisen. 

Om inte fullmäktige ändrar beslutet för behovstömningen, så kommer jag att anmäla full

mäktige till polisen, för att ni bestraffar mig, vilket jag finner är maktmissbruk. 

(7 
incitame'nt = 

/ 

omständighet som stimulerar till viss verksamhet. 



Beslutsförslag 

0 Österåker 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2016-11-21 
Dnr KS 2016/0355-100 

Medborgarförslag nr I 1/2016 - Syn- och hörselkonsulent-tjänst 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2016-11-15 föreslås att kommunen 
återinrättar tjänsten som syn- och hörselkonsulent. Tjänsten skulle bland annat innebära att 
personer med syn- och hörselproblem har närhet till viss service och kan få hjälp med enklare 
hjälpmedel samt att anpassa personens hem. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 11/2016 godkänns för remittering till Vård-och omsorgsnämnden som på 
delegation från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde gällande att bedöma 
behovet at vård- och omsorg samt verka för ett allsidigt och varierat utbud med hög kvalitet som 
tillgodoser vårdtagares och anhörigas önskemål om vård och omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare haft liknande tjänst inrättad. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 11/2016 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Beskrivning* 

Jag föreslår att kommunen återinrättar tjänsten som syn och 
hörselkonsulent. Tjänsten skulle innebär att personen med syn och 
hörselproblem har närhet till viss servis och kan få hjälp med enklare 
hjälpmedel samt att anpassa personens hem, I tjänsten borde också ingå 
att ha viss utbildning för personal som arbetar inom äldreomsorgen. 

Mainron * 
Gun Liljsdah! 

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


