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MOTION 

Operation : Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer! 

Enligt Naturskyddsföreningen är en tredjedel av Sveriges vilda biarter på vä g att försvinna. Bina är 
livsviktiga för bland annat vår matproduktion. 

Vi kan som individer göra insatser för att rädda bin och andra pollinatörer. Men det räcker inte för a tt 
vända utvecklingen. Vi måste som politiker göra kraftfulla åtgärder för att bin, fjäri lar och andra 
insekter skall kunna överleva, vilket vi nu vill bidra till genom denna motion. 

Österåkers kommun skulle kunna gå ut med information och förmedla kunskap till österåkersborna 
om vad vi kan göra för att rädda bin och fjärilar. Till exempel förmedla kunskap om hur man kan 
bygga ett vildbihotell, hur man kan plantera bivänliga blommor, hur och varför det är bra att göra 
om gräsmattan till en äng. I detta arbete kan Österåkers kommun involvera lärare och eleverna i 
såväl förskolor som skolor, kanske även att delta i Naturskyddsföreningen kampanj "Rädda bina i 
skolan" på Naturskyddsföreningen webbsid a finns skolmaterial att tillgå. 

Österåker kan och bör för egen del ta fram en aktionsplan för att rädda bin, fjärilar och andra 
pollinationer. 

Vi föreslår följande: 

Att Österåkers kommun går ut med information till österåkersborna om vad vi som 
individer kan bidra med för att rädda bin, fjärilar och andra pollinatörer. 

Att Förskolor och skolor involveras i arbetet genom att tillexempel ta del av 
Naturskyddsföreningens kampanj " Rädda bina i skolan". 

Att Österåkers kommun tar fram en aktionsplan för att rädda bin, fjärilar och andra 
pollinatörer. 

Anders Pettersson Ann-Christine Furustrand 

För Socialdemokraterna 
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Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

Inför riktlinjer och medboendeavtal så att ingen står bostadslös igen ! 

i Österåker är en kvinna medboende och tragiskt nog avlider maken. Kvinnan är utan bostad och 
avkrävs flytta snabbt och hamnar enligt uppgift på hotell i Åkersberga. I Nynäshamns läser vi i 
tidningen om en man som erfar ungefär det samma när hustrun avlider. Österåker borde nu vis av 
denna erfarenhet funder över vad som kan göras för att undvika att denna situation uppstår igen. 

Vi vill bidra med förslag som förbättrar och tydliggör vad medboende innebär. Vi har i det arbetet 
tagit del av Socialstyrelsens uppföljning "Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende", SKLs 
cirkulär" Utvidgad parbogaranti" samt tittar på hur andra kommuner hanterat frågan om vad det 
innebär att vara medboende. 

Vi har i det arbetet särskilt fastnat för Vetlanda kommun, som infört riktlinjer för 
parboende/nedboende. Syftet med dessa riktlinjer är att det skall vara tydligt för medborgarna i 
Vetlanda kommun när man kan bli medboende och vilka regler som gäller dör den medboende i 
särskilt boende i Vetlanda kommun. Riktlinjerna gäller särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5§ SoL. 
Riktlinjerna gäller då endast den ena parten har biståndsbeslut om särskilt boende. Bifogar till 
motionen Vetlanda kommuns riktlinjer, som vi hoppas kan tjäna som inspiration för Österåkers 
kommun. 

Det som vi särskilt vill lyfta fram som finns i Vetlanda kommuns riktlinjer är att vid ändrade 
förhållanden så har den tidigare medboende 3 månaders uppsägningstid och rätt tiil stöd med att 
finna annan lämplig bostad av kommunens fastighetsansvariga. Likaså att om personen som tidigare 
varit medboende så önskar, görs en utredning för att se om hennes/hans behov har förändrats och 
har rätt till särskilt boende. Om den medboende beviljas bistånd i form av särskilt boende kan den 
medboende bo kvar med eget hyreskontrakt och särskilt boende-beslut. 

Vi föreslår; 

Att 
Att 
Att 
Att 

Att 

Riktlinjer för parboende/medboende för Österåkers kommun tas fram 
Uppsägningstiden för den medboende blir minst 3 månader 
Om den medboende så önskar ges stö d för att finna annan lämplig bostad 
Om den medboende^sa önska?sVall en utredning göras för att se om hennes/hans 
behov har förändrats och har rätt till särskilt boende, om så är falle t kan den 
medboende bo kvar med eget hyreskontrakt och särskilt boende-beslut. 
Ett medboende kontrakt tas fram utifrån riktlinjerna 

.nn-Christine Furustrand 

För Sodaldemokraterna,. 
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Motion till Kommunfullmäktige 

Säkra vägövergångar längs 276:an 
Länsväg 276 är Trafikverkets ansvarsområde, men ett orosmoment för många av invånarna i 
vår kommun. Vissa med två ben, andra med fyra. Vi har uppmärksammat två platser där 
kommunen bör ta ett ansvar och ett initiativ i frågan om säkra vägövergångar över 276 :an 
för våra oskyddade trafikanter. 

Dels vill vi lyfta vägavsnittet vid Bobackens stall i Boda. Verksamheten har idag 20-23 hästar 
uppstallade och ca 130-140 ridskoleelever i veckan. Stallet är placerat på ena sidan av 276:an 
och ridhus och hagar är lokaliserade på andra sidan. Det är 70 km/h genom Boda och förbi 
stallet. 

Samt det vägavsnitt på väg 276 i jäm nhöjd med Skånsta norras busshållplats. Det finns gång 
och cykelbanor på bägge s idor av 276:an vid platsen men ingen säker vägövergång för 
oskyddade trafikanter. Att det är många som korsa vägen här syns tydlig t på den alternativa 
gång och cykelväg som bildats vid sidan av vägen. 

Dessa platser och de oskyddade trafikanternas situation är kända sedan tidigare, så därför är 
det dags att Österåkers kommun går från ord till handling. Vi yrkar därför följande: 

Att Österåkers kommun tar upp en dialog med Trafikverket om dessa ovannämnda 
platser och säkra vägövergångar för oskyddade trafikanter. 

Att Österåkers kommun utreder vilken typ av lösning som skulle fungera bäst på 
dessa två platser och tar fram en kalkyl på tilltänkta investeringskostnader. 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christiné Furustra^d 
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Motion tili Österåkers kommunfullmäktige 

Återta KOMVUX för att bättre anpassa efter kommunens behov 

Österåker behöver återta full rådighet över den kommunala vuxenutbildning varför vi i denna motion 
föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag om att Österåkers kommun lämnar Kunskapscentrum 
Nordost (KCNO) och ser t ill att KOMVUX i Österåker återgår i kommunalt huvudmannaskap. 

Samarbeta med andra kommuner i vuxenutbildningsfrågorna för att kunna erbjuda ett brett 
utbildningsutbud kan ske på annat sätt som till exempel att teckna samarbetsavtal. 

Österåker har behov av att erbjuda vuxna möjligheter till att gradera upp sina kunskaper för att 
återgå ut på arbetsmarknader, för att ge möjligheter för nya karriärvägar. För det lokala näringslivet 
kan ett väl använt Komvux innefatta skräddarsydd utbildning inom områden där det är svårt att 
rekrytera personal med rätt utbildning. För kommunen är Komvux ett bra verktyg för att ge 
utbildning för att rekrytera personal inom tillexempel omsorg. Likaså kan Komvux ge människor med 
svag anknytning till arbetsmarknaden en möjlighet att gå från försörjningsstöd till egen försörjning. 

Komvux är en mycket bra modell för såväl samhället som för individen. Österåker som kommun har 
mycket att vinna på att återta Komvux och få total rådighet över Komvux möjligheter, vilket vi 
föreslår att Österåker nu gör. 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att Österåker återtar KOMVUX i egen regi samt lämnar KCNO ( Kunskapscentru m Nordost) 

FöK^cis/ldiemokra/effn 

Ingela Westerlund Ann-Christine' 

Kristina Embäck Anders Pettersson 
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Åkersberga den 16 april 2019 
Motion till Kommunfullmäktige 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2019 -04- 1 5 

>ZQ| 9/01 3901 

Arbetsmiljön i våra verksamheter 
I kommunens policy för arbetsmiljö står att vi strävar efter att var en attraktiv arbetsgivare, 

som kännetecknas av en bra och säker arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Det står 

även att arbetet i kommunen skall vara tryggt och säkerts och att vi skall sträva efter att 

ständigt förbättra arbetsmiljön. Trots detta så ser v i att andelen tillbud och olycksfall ökat 

markant de senaste åren. 
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Tyvärr saknas antal olycksfall i årsredovisningarna från 2014-2015, men vi kan se att sedan 

2016 så har andelen tillbud ökat markant inom våra verksamheter som ligger under 

Produktionsutskottet. Även om antalet anställda ökat något så står inte andelen ökade 

tillbud och olycksfall i paritet med detta. Mot bakgrund av detta yrkar vi följande: 

Att Österåkers kommun uppdrar till produktionsutskottet att analyserar den ökade 

mängden tillbud och olyckor. 

Att Österåkers kommun efter analysen tillsätter en handlingsplan för att förbättra 

arbetsmiljön och på så sätt minska mängden tillbud och olyckor. 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 
Margareta Olin C\AAC©V 
Lars Frid 



Soc i a i demokraterna 
'' FRAM 1 iDSPAftT IC T i ÖS7SRÅXSR 

2019-03-08 

Interpellation ställd till Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande 

Vilka åtgärder tänker du vidta för att öka ordningen och 
tryggheten i Åkersberga Centrum? 

Allt fler kommersiella aktörer och medborgare upplever en ökad otrygghet i Åkersberga Centrum. 
Vandalisering, klotter, snatterier/stöld men även till och med hot har blivit en del av många företags 
vardag. Ordningsstörande händelser sker tämligen kontinuerligt och allt fler känner sig uppgivna 
inför rådande situation. 

Den polisiära närvaron i kommunen har av olika skäl minskat, vilket kan vara en av förklaringarna 
dels till otryggheten i sig och dels till att vissa företrädesvis ungdomsgrupperingar ser sin möjlighet 
att i gemensam formation trakassera och idka ordningsstörande aktiviteter av olika slag. 

Frågar därför följande: 

1. På vilket sätt avser du att agera så att den polisiära och ordningsfrämjande närvaron i 
Åkersberga Centrum med omgivning kan intensifieras ? 

2. Vilka resurser avser du att tillsätta och vilka direktiv avser du a tt ge till verksamheten i syfte 
att öka tryggheten och möjliggöra en näringsverksamhet i Åkersberga Centrum utan 
ordningsstörande inslag ? 

Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 
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Interpellation till Christina Funhammar (M), socialnämndens ordförande 

Återta kravet på återbetalning av redan utbetalt tillfälligt 
kommunbidrag ! 

Under den tid då Sverige fick ta emot en stor andel flyktingar, gjordes också i 
Österåkers stora insatser inte minst av civilsamhället. Civilsamhällets insatser har varit 
ovärderliga. 

Föreningen Frivilliga familjehem beviljades en del av det tillfälliga kommunbidraget i 
januari år 2018 på 1 080 000 kronor (SN 2017/0074). I december föreslås att en stor del 
av detta bidrag skall återbetalas, vilket gör att Österåkers kommun kräver återbetalning 
med 483 750 kr. Socialnämndens beslut var inte ett enigt beslut. 

Enligt föreningen Frivilliga Familjehem har de utfört ett viktigt arbete helt i linje med 
det tillfälliga kommunbidragets syfte, ett bidrag som staten ställt till kommunens 
förfogande. 
Baserat på kommunens riktlinjer och information har Frivilliga Familjehem 
möjliggjort för berörda ungdomar att under pågående asylprocess få bo kvar i 
Österåkers kommun och därigenom också kunnat fortsätta sin skolgång och ha 
fortsatt nära kontakt med vänner, lärare och andra tiygga vuxna i s in närhet för att bl a 
minska risken för psykisk ohälsa hos målgruppen. 

Österåkers kommun, liksom många kommuner har varit och är beroende av solidariska 
medborgare som gör frivilliga insatser i civilsamhället. Det blir därför märkligt om 
socialnämnden ger ut det statliga stödet, ett stöd som används i avsett syfte och sedan 
kräver att en stor del av stödet skall återbetalas. Vi kan förstå att det väcker förundran 
och besvikelse. Därför menar vi att kravet på återbetalning av det redan utbeta lade 
tillfälliga kommunbidraget skall återtas. 

Frågor till Socialnämnden ordförande: 

1) Den delen, 483 750 kr som är summan som krävs tillbaka , vad tänkte ni 
använda dessa pengar till om det inte ska användas till det som det statli ga 
bidraget var ämnat för ? Hur har ni kommit fram till just den här summan? 

2) Vi hoppas att du som ordförande är beredd att återta kravet på återbetalning, det 
skulle sannolikt uppskattas mycket och bidra till att öka förtroendet för 
Österåkers kommun 

3) Anser du att beslutet att återkräva redan utbetalade bidrag håller sig inom 2 kap, 
4 § KL om förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft ? 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Ful 
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Interpellation ställd till Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande 

Ska besöksnäringen utgå från näringslivsstrategin ? 

Österåkers kommun har en av kommunfullmäktige antagen näringslivsstrategi som gäller för åren 

2017 - 2018. Den är framtagen tillsammans med lokala näringslivet. I den strategin lyfts som första 

fokusområde att utveckla besöksnäringen. Skälen för det bygger på att turismsektorn bedöms vara 

en viktig del av det lokala näringslivet. Näringslivsstrategin antogs i total politisk enighet, varför det 

är en rimlig slutsats att säga att det finns en samstämmighet om att turism, besöksnäringen är viktig 

för Österåker och det lokala näringslivet, och att här finns en vilja att utveckla detta. 

Mål för ambitionen finns antagna i strategin som bland annat säger att antalet gästnätter ska öka 

med minst 5 % per år. Att omsättning och antalet anställda inom besöksnäringen ska öka mer än den 

genomsnittliga tillväxten i Sverige inom besöksnäringen. Till det kan tilläggas att i visionen för 

Stockholm Nordost där de sex kommunerna i nordöstra Stockholm finns angivet att vi tillsammans 

skall skapa förutsättningar för 7 000 nya arbetstillfällen i kommunen. 

Nu har vi fått oroande signaler om att turist/informationsbyrån i centrala Åkersberga skall läggas ner, 

liksom den i Ljusterö centrum (fått ett år på sig att avveckla) . Detta för att kommunen, läs alliansen 

inte längre har ambitionen att ha dessa kvar. Ett förslag som återigen har en koppling till de 

ekonomiska svårigheter som kommunen har. I tidningen Kanalen får vi veta att det istället skall 

satsas på digital närvaro, detta trots att en digital närvaro på Ljusterö inte fungerar, och ingen 

information finns om hur detta skall ske, eller hur detta påverkar möjligheten till att nå de uppsatta 

målen. Kan tilläggas, att i skrivandes stund, saknas beslut om ovanstående. 

Därför vill vi nu veta, särskilt då vi står inför arbetet med reviderad näringsstrategi : 

1) Kommer turism/informationskontoret på Ljusterö som i centrala Åkersberga att läggas ned ? 

2) Om så är fal let undrar vi om besöksnäringen är tänkt att utgå från kommande 

näringslivsstrategi ? Hur har detta förankrats med lokala näringslivet ? 

3) Hur skall detta ersättas med digital närvaro ? Särskilt mot bakgrund att sådan inte fungerar 

på Ljusterö och på skärgårdsöar ? 

För Socialdemokraterna 

A istine Furustrand 


