
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:6 Dnr. KS 2015/0300 

Svar på motion nr 24/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) -
Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 24/2015 med hänvisning till att ett utökat erfarenhetsutbyte för miljö- och 
hållbarhetsfrågor är positivt och att kommunen bedöms kunna dm nytta av att få information 
och inspiration från andra kommuners miljö- och hållbarhetsarbete. 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-08, 
§5:17, föreslagit att Österåkers kommun ansöker om medlemskap i föreningen Sveriges 
Ekokommuner och att hållbarhetsprincipen ska vara vägledande för kommunens utveckling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-02-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
motion nr 24/2015 med hänvisning till att ett utökat erfarenhetsutbyte för miljö- och 
hållbarhetsfrågor är positivt och att kommunen bedöms kunna dra nytta av att få information 
och inspiration från andra kommuners miljö- och hållbarhetsarbete. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Ordförandeförslag 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0300-100 

Svar på motion nr 24/2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) -
Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Sammanfattning 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion daterad 2015-09-08 föreslagit att kommunen 
ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner och att hållbarhetsprinciperna ska vara 
vägledande för kommunens utveckling. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls med hänvisning till att ett utökat erfarenhetsutbyte för miljö- och hållbarhetsfrågor 
är positivt och att kommunen bedöms kunna dra nytta av att fa information och inspiration från 
andra kommuners miljö- och hållbarhetsarbete. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2016-02-08 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Kristina Eriksson 
Datum 2016-02-16 
Dnr KS 2015/0300-100 

Svar på motion nr 24/2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Sammanfattning 
Andreas Lennlcvist Manriquez (V) har i en motion daterad 2015-09-08 föreslagit att kommunen 
ansöker om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner och att hållbarhetsprinciperna ska 
vara vägledande för kommunens utveckling. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen nr 24/2015. 

Bakgrund 
Andreas Lennlcvist Manriquez (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska ansöka om att bli 
medlem i Sveriges Ekokommuner och att hållbarhetsprincipema ska vara vägledande för 
kommunens utveckling. I motionen framhålls att vår skärgårdskommun har mycket att tillföra i 
utvecklingen av det hållbara samhället, från boende och mat till företagande och resursanvändning. 
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för de kommuner, 
landsting och regioner som har ambitioner att verka för en hållbar utveckling. 

Förvaltningens slutsatser 
Ett ökat erfarenhetsutbyte för miljö- och hållbarhetsfrågor är positivt. Nyttan för kommunen att 
vara medlem i föreningen är att få information och inspiration kring aktuella frågor och projekt i 
andra kommuner. Kommunen kan tydliggöra sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom att använda 
logga och föreningens namn i olika sammanhang. Att vara en ekokommun förpliktigar oss till att ha 
ett tydligt och ambitiöst miljö- och hållbarhetsarbete. 

För att bli medlem krävs att .Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen fattar beslut om att 
ansökan om medlemskap. Det ska finnas ett antaget program med det uthålliga samhället som ett 
övergripande mål för sina verksamheter. Kommunen förväntas delta aktivt i nätverket med att ta till 
sig och sprida goda exempel och idéer. Hållberhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens 
utveckling. Kommunen ska lämna uppgifter till föreningens gemensamma gröna nyckeltal. 
Årsavgiften för medlemskap är ca 8000 kr/år. Minst en kontaktperson för föreningen ska utses på 
politisk respektive tjänstemannanivå. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Enligt föreninens stadgar ska Sveriges Ekokommuner vara förebilder och föregångare för landets 
övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Dc ska vara pådrivare och 
opinionsbildare för de lokala hålibarhetsfrågorna i miljöpolitiken och en kunskapsförmedlare och en 
arena för erfarenhetsutbyte såväl mellan medlemskommunerna som till andra aktörer nationellt och 
internationellt. Vid ansökan om medlemskap ska kommunens beslut om att ansöka lämnas in 
tillsammans med en antagen plan för kommunens hållbarhetsarbete. 

Sveriges Ekokommuner verkar över hela landet med 97 medlemskommuner och av länets 
kommuner är knappt hälften med i föreningen. Ordförande i föreningen är sedan 2015 Ellinor 
Avsan (M) Huddinge kommun. 

Tid kommer att behöva avsättas för att sätta sig in i föreningens arbete, rapportera nyckeltal och 
delta i nätverket. Förutsättningen för att få bli medlem är att kommunen har antagit en plan för 
hållbarhetsarbctet. För att arbeta strukturerat med hållbarhets frågor inom organisationen kan olika 
verksamhetssystem eller miljöledningssystem vara ett alternativ. Ett sådant utredningsuppdrag ska 
redovisas till kommunfullmäktige under hösten. 

Bilagor 
1. Motion nr 24/2015. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

David Lanthen 
Tf. Planchef 
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2015-09-08 

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, 
landsting och regioner som har ambitionen att verka för en hållbar utveckling. 

Sveriges Ekokommuner arbetar för att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle och med 
en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet utgår man från 
ekokommunkonceptet som har miljön, den lokala näringslivsstrukturen och den lokala 

livsstilen som bas. 

Av länets kommuner är redan Värmdö, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Norrtälje, 
Nynäshamn, Sigtuna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje och Upplands-Bro medlemmar. 
Jag anser att Österåkers kommun bör följa de övriga kommunerna och inte stå utanför alla de 
stora frågor som diskuteras i föreningen. Vår skärgårdskommun har mycket att tillföra i 

/ 
utvecklingen av det hållbara samhället, från boende och mat till företagande och 

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

• Att Österåkers kommun ska ansöka om att bli medlem i Sveriges Ekokommuner och 
att hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens utveckling. 

resursanvändning. 

iTSBAKERS KOMiiWM 
KOMMl JNS'I YRfilSfcM 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) 



Öst' 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-02-15 

KS § 3:7 Dnr. KS 2015/0303 f 5"U (V)/ 
Svar på motion nr 25/2015 från Mats Larsson (S) - Färjetrafiken på 
ljusteröleden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden avslås avseende att 20.40-turen skrivs in 
i medfinansieringsavtalet. 

2. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende att utvärdering av 
turtätheten ska göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
Trafikverket utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Sammanfattning 
Motionären har angivit att Österåkers kommuns medfinansieringsavtal med Trafikverket 
angående utökade färjeturer bör utökas med en kvällstur 20.40. Kommunstyrelsen fattade 
beslut om ett medfinansieringsavtal med Trafikverket den 24 augusti 2015 där denna tur inte 
prioriterats på grund av lågt antal resande, en prioritering som kvarstår. 

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-02-03, § 2:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-01-20. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-01-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden avslås avseende att 20.40-turen skrivs in 
i medfinansieringsavtalet. 
2. Motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende att utvärdering av 
turtätheten ska göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
Trafikverket utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till punkten ett i motion nr 25/2015 innebärande att 
20.40-turen skrivs in i Medfinansieringsavtal - Utökad färjetrafik på Ljusteröleden september 
2015 -dec 2018. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-02-15 

Forts. KS § 3:7 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande till 
beslutspunkten ett innebärande att motion nr 25/2015 om farjetrafik på Ljusteröleden avslås 
avseende att 20.40-turen skrivs in i medfinansieringsavtalet eller enligt Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande att 20.40-turen skrivs in i medfinansieringsavtal - Utökad färjetrafik 
på Ljusteröleden september 2015 - dec 2018 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 det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande innebärande att motion nr 25/2015 om färjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende 
att utvärdering av turtätheten ska göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018 samt 
att Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
Trafikverket utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018 och finner att så 
är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-02-15, §3:7 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

I<D 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 8 5 

&o-



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kornmunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-01-20 
Dnr KS 2015/0303 ((A J b 

Svar på motion nr 25/2015 från Mats Larsson (S) - Färjetrafiken på 
Ljusteröleden 

I en motion föreslår motionären att Österåkers kommuns medfinansieringsavtal med Trafikverket 
angående utökade färjeturer bör utökas med en kvällstur 20.40. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen om färjetrafik på Ljusteröleden avslås avseende att 20.40-turen skrivs in i 
medfinansieringsavtalet. 

2. Motionen om färjetrafik på Ljusteröleden bifalls avseende att utvärdering av turtätheten ska göras 
i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till SamhäUsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med Trafikverket 
utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Motivering 

Kommunstyrelsen fattade beslut om ett medfinansieringsavtal med Trafikverket den 24 augusti 2015 
om utökad turtäthet. 20:40-turen prioriterades inte i det skedet på grund av lågt antal resande. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2016-01-18 

Michaela Fletcher Michaela Fletcher —' 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anna Anderman 
Datum 2016-01-18 
Dnr KS 2015/0303 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 25/2015 från Mats Larsson (S) - Färjetrafiken på 
Ljusteröleden 

Sammanfattning 
Motionären har angivit att Österåkers kommuns medfinansieringsavtal med Trafikverket angående 
utökade färjeturer bör utökas med en kvällstur 20.40. Kommunstyrelsen fattade beslut om ett 
medfinansieringsavtal med Trafikverket den 24 augusti 2015 där denna tur inte prioriterats på grund 
av lågt antal resande, en prioritering som kvarstår. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbets utskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
1. Motionen om färjetrafik på Ljusteröleden avslås vad avser att 20.40 turen skrivs in i 
med finansieringsavtalet. 
2. Motionen om färjetrafik på Ljusteröleden bifalles vad avser att utvärdering av turtätheten ska 
göras i anslutning till avtalets upphörande våren 2018. 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med Trafikverket 
utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets upphörande 2018. 

Motionären anför att Kommunstyrelsens fattade beslut den 24 augusti 2015 om att förlänga den 
utökade 20-minuterstrafiken bör utökas med turen 20.40 och att en utvärdering av turtätheten ska 
göras i anslutning till avtalets upphörande. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut om att förnya medfmansieringsavtalet med 
Trafikverket med den utökade 20-minuterstrafiken för perioden september 2015- december 2018 
grundar sig på den genomförda NKI-mätningen och resandeunderlaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde på de underlagen och Trafikverkets bedömning det inte 
var samhällsekonomiskt motiverat att behålla 20.40 turen mycket med hänsyn till det låga 
resandeantalet. Denna bedömning kvarstår. 

Förvaltningen bedömer det dock värdefullt att utvärdera turtätheten i anslutning till avtalets 
upphörande våren 2018. 

Bakgrund 

Bilagor 
1. Färjetrafiken på Ljusteröleden, 2015-09-10 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

2. Statistik Ljusterölyftet per specifik tur 

l/" 
nna Anderman 

Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 
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Färjetrafiken på Ljusteröleden 
Kommunstyrelsen har nyligen fattat beslut om att förlänga den utökade 20-minuterstrafiken av 
Ljusteröfärjan. I underlaget till beslutet hänvisar man till den NKI-mätning som gjorts av 
Trafikverket. 

Resultatet från denna visar enligt tjänsteutlåtandet på ett högt antal resenärer, dock inte på 
kvällsturen klockan 20:40, var vid denna tur togs bort de kommande två åren. Den av Markör 
Marknad och Kommunikation AB, på uppdrag av Trafikverket, genomförda "Nöjd Kund Index
mätningen" redovisar inget specificerat resmönster. 

Slutsatser om 20:40 turen finns således att inhämta från Trafikverkets statistik, och inte i NKI-
mätningen. Statistiken visar att 220 fordon i snitt per månad nyttjar 20:40 turen, vilket är lågt (7 
fordon i snitt). NKI-mätningen, riktad mot permanentboende, visar dock på att efterfrågan på fler 
avgångar kvällar och nätter ökat med 10 % sedan turtätheten infördes. En annan viktig aspekt är att 
turtätheten bidrar även till att minska olycksrisken på 276:an. 

Mot bakgrund av ovan yrkar vi följande: 

Al \ 20.40 turen skrivs in i Medfinansieringsavtal - Utökad färjetrafik på Ljusteröleden 

september 2015-dec 2018. 

Utvärdering av turtätheten görs i anslutning till avtalets upphörande. 

Mats/Larsson 



blUy. X. 1 
är månad tid dubb' person lastbil lastblf disper bussa mot fotg< lamm P8E 

2014 9 09:40 0 695 85 10 0 7 0 0 0 1025 

2014 9 11:40 0 922 79 16 0 5 0 0 0 1237 

2014 9 12:40 0 749 60 8 0 4 3 0 0 971 

2014 9 14:40 0 767 59 6 0 3 4 6 0 969 

2014 9 20:40 0 317 10 0 0 0 0 5 0 356 

2014 10 09:40 0 576 100 9 0 9 0 0 0 948 

2014 10 11:40 0 680 69 8 0 0 0 0 0 898 

2014 10 12:40 0 721 99 25 0 4 0 2 0 1126 

2014 10 14:40 0 755 86 4 0 3 0 8 0 1015 

2014 10 20:40 0 180 2 0 0 0 0 0 0 194 

2014 11 09:40 0 461 68 10 0 4 0 0 0 712 

2014 11 11:40 0 534 70 7 0 0 0 0 C) 750 

2014 11 12:40 0 513 75 6 0 2 0 4 0 746 

2014 11 14:40 0 760 71 0 0 3 0 0 15 974 

2014 11 20:40 0 180 6 0 0 0 0 2 0 204 

2014 12 09:40 0 435 45 3 0 15 0 0 0 696 

2014 12 11:40 1 562 78 0 0 5 0 3 0 807 

2014 12 12:40 0 590 59 7 0 3 0 5 0 796 

2014 12 14:40 0 626 50 0 0 0 0 2 0 760 

2014 12 20:40 0 195 5 0 0 0 0 0 0 221 

2015 1 09:40 0 337 39 10 0 0 0 0 0 669 

2015 1 11:40 0 470 50 0 0 5 0 0 0 640 

2015 1 12:40 0 427 57 6 0 0 0 0 0 597 

2015 1 14:40 0 576 34 2 0 7 0 2 0 733 

2015 1 20:40 0 110 2 0 0 0 0 1 0 124 

2015 2 09:40 0 330 47 2 0 19 0 0 0 628 

2015 2 11:40 0 425 65 0 0 2 0 5 0 624 

2015 2 12:40 0 462 43 6 0 5 0 0 0 642 

2015 2 14:40 0 431 30 0 0 0 0 0 0 538 

2015 2 20:40 0 245 5 0 0 0 0 3 0 258 

2015 3 09:40 0 217 36 11 0 12 0 0 0 474 

2015 3 11:40 0 223 28 6 0 0 0 0 0 320 

2015 3 12:40 0 279 38 9 0 0 0 0 0 415 

2015 3 14:40 0 311 37 6 0 2 0 0 0 449 

2015 3 20:40 0 60 4 0 0 0 0 1 G 70 



2 sZ[i) 
Tot 09:40 Tot 11:40 Tot 12:40 Tot 14:40 Tot 20:40 

5152 5276 5293 5438 1427 
Snitt /mån Snitt /mån Snitt /mån Snitt /mån Snitt /mån 

793 812 814 837 220 
Snitt /dag Snitt /dag Snitt /dag Snitt /dag Snitt /dag 

27 27 27 28 7 
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Åkersberga den 10 september 2015 

Färjetrafiken på Ljusteröleden 
Kommunstyrelsen har nyligen fattat beslut om att förlänga den utökade 20-minuterstrafiken av 
Ljusteröfärjan. I underlaget till beslutet hänvisar man till den NKI - mätning som gjorts av 
Trafikverket. 

Resultatet från denna visar enligt tjänsteutlåtandet på ett högt antal resenärer, dock inte på 
kvällsturen klockan 20:40, var vid denna tur togs bort de kommande två åren. Den av Markör 
Marknad och Kommunikation AB, på uppdrag av Trafikverket, genomförda "Nöjd Kund Index
mätningen" redovisar inget specificerat resmönster. 

Slutsatser om 20:40 turen finns således att inhämta från Trafikverkets statistik, och inte i NKI-
mätningen. Statistiken visar att 220 fordon i snitt per månad nyttjar 20:40 turen, vilket är lågt (7 
fordon i snitt). NKI-mätningen, riktad mot permanentboende, visar dock på att efterfrågan på fler 
avgångar kvällar och nätter ökat med 10 % sedan turtätheten infördes. En annan viktig aspekt är att 
turtätheten bidrar även till att minska olycksrisken på 276:an. 

Mot bakgrund av ovan yrkar vi följande: 

Att 20.40 turen skrivs in i Medfinansieringsavtal - Utökad färjetrafik på Ljusteröleden 
september 2015-dec 2018. 

Att Utvärdering av turtätheten görs i anslutning till avtalets upphörande. 

MatsLarsson 
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ÖSt A % 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-03-21 

KS § 4:7 Dnr. KS 2015/0351 

Svar på motion nr 28/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) -
Ratificering av Borgmästaravtalet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 28/2015 avslås mot bakgrund av att det finns förslag på mål och pågående arbete i 
kommunen som motsvarar kraven i Borgmästaravtalet och att kommunen förväntas få liten 
nytta av att delta i ett internationellt klimatarbete. 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-10-26, 
§ 6:25, föreslagit att Österåkers kommun undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 3:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-02-22. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-02-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
modon nr 28/2015 avslås mot bakgrund av att det finns förslag på mål och pågående arbete i 
kommunen som motsvarar kraven i Borgmästaravtalet och att kommunen förväntas få liten 
nytta av att delta i ett internationellt klimatarbete. 

Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) och Michael Solanders (MP) 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 det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-03-21, §4:7 

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 - Peter L. X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 ' 



Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-02-22 
Dnr KS 2015/0351-100 

Svar på motion nr 28/2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) om 
ratificering av Borgmästaravtalet 

Sammanfattning 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion daterad 2015-10-18 föreslagit att kommunen 
undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås mot bakgrund av att det finns förslag på mål och pågående arbete i kommunen som 
motsvarar kraven i Borgmästaravtalet och att kommunen förväntas få liten nytta av att delta i ett 
internationellt klimatarbete. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-02-16 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Kristina Eriksson 
Datum 2016-02-16 
Dnr KS 2015/0351-100 

Svar på motion nr 28/2015 från Andreas Lennkvist Manriques (V) om 
ratificering av Borgmästaravtalet 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) har i en motion daterad 2015-10-18 föreslagit att kommunen 
undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen foreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Avslå motionen nr 28/2015 med hänvisning, dels till att det redan finns förslag på mål och pågående 
arbete i kommunen som motsvarar kraven i Borgmästaravtalet, dels till att kommunen skulle behöva 
binda resurser och kompetens för en EU-administration på bekostnad av resurser för att driva ett 
brett lokalt miljö- och hållbarhetsarbcte. 

Bakgrund 
Andreas Lennkvist Manriquez (V)har i en motion föreslagit att kommunen undertecknar 
Borgmästaravtalet. Avtalet undertecknas av kommuner och regioner inom EU som vill gå längre i 
sitt klimatarbete än de mål som finns beslutade inom EU. En ständigt växande skara kommuner i 
Sverige och Europa sätter allt högre klimatmål och allt fler genomför åtgärder för att sänka 
utsläppen av koldioxid. 

Förvaltningens slutsatser 
I kommunen pågår redan det arbete som Borgmästaravtalet avser att reglera. Avtalet föreskriver att 
kommunen ska åta sig en minskning av koldioxidutsläppen med 40 % till 2030 samt att arbeta med 
klimatanpassningsåtgärder. Vi har i förslag till miljömål en minskning med 50 % till 2030. Inom 
ramen för arbetet med översiktsplanen tas en klimat- och sårbarhetsanalys fram under 2016. 

Klimat- och energifrågor är prioriterade i kommunen och nationellt. För att på ett effektivt sätt 
arbeta för att minska koldioxidutsläppen behövs samarbete med olika parter framförallt inom 
Stockholmsregionen. Inom kommunen är det utsläppen från trafiken som dominerar. Det finns ett 
regionalt samarbete i länet samt inom nordostkommunerna inom energieffektiviseiing och hållbara 
transporter. 

Fördelar med avtalet är att kommunen blir en del av ett internationellt nätverk och kan framhålla 
avtalet i samband med ansökan om EU-bidrag. Kommunen visar att det finns en hög ambition i 
klima t frågan. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Nackdelarna är att vi går in i en EU-administration där det krävs resurser och kompetens för att 
leverera det som avtalet gäller. Avtalet sätter fokus på klimatfrågan, men på bekostnad av resurser 
för att driva ett brett miljö- och hållbarhetsarbete. Nyttan med avtalet bedöms vara störst för stora 
kommuner och stader där det finns resurser och intresse av att delta och driva internationella 
projekt. I Sverige deltar 50 kommuner och i länet är 5 av 26 kommuner med. Under senare tid har 
två kommuner i länet valt att lämna avtalet mot bakgrund av ovanstående. 

Bilagor 
1. Motion nr 28/2015. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadsclief 

David Lanthen 
Tf. Planchef 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Servlceenheton 

2015 -10- 21 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

201!) -10- 21 
t*- w/ms 2015-10-18 

D-nr.'KS 201^/0^1-iOö (i l 

Motion om ratifiéer+ng-av Boi-gmäSstaravtalet 

50 svenska kommuner har hittills skrivit på EU-kommissionens Borgmästarnvtal. 
Tillsammans med över 6500 andra europeiska städer kommer kommunerna alt jobba med 
energis ffekti visering och för att sänka sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % till år 2020 
jämfört med 1990. 

I EU:s klimatmål ska alla medlemsländer gemensamt, genom energieffektivisering och en 
ökad andel fömybar energi, minska koldioxidutsläppen med 20 % fram till år 2020. De 
kommuner som vill gå ännu längre kan skriva på EU:s Borgmästaravtal. En ständigt växande 
skara kommuner i Sverige och i Europa sätter allt högre klimatmål och allt fler genomför 
åtgärder för att sänka utsläppen av växthusgaser. Kommunerna menar att den lokala nivån är 
extremt viktig och att de kan göra skillnad. De enskilda delarna må vara 9må men tillsammans 
gör de hela skillnaden. 

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen. Över 6500 städer har 
undertecknat avtalet och i länet återfinns Nynäshamn, Södertälje, Botkyrka, Haninge, Tyresö 
och Stockholms stad. 

Kommuner som skriver under Borgmästaravtalet åtar sig att ta fram och genomfora en 
åtgärdsplan för hållbar energi inom sina verksamheter, samt rapportera till kansliet för 
Böfgmästafavtalét om genomförandet. Kommunen organiserar också energidagat i samarbete 
med kommissionen samt deltar i EU:s årliga borgmästarkonferens. Åtagandet under 
Borgmästaravtalet ger kommunerna en möjlighet att profilera sig utåt genom sitt arbete för 
minskade koldioxidutsläpp samtidigt som en anslutning till borgmästaravtalet gör det enklare 
att söka EU-medel inom klimat- och energiområdet. 

Österåkers kommun skulle även genom att skriva under Borgmästaravtalet få tillgång både till 
ett brett erfarenhetsutbyte med andra deltagande kommuner och till stöd från EU: När 
åtgärdsplanen ska upprättas och genomföranderapporter skrivas finns mycket hjälp att få. 
Dels finns det ett etablerat nätverk av städer som redan har kommit långt och kan ge stöd till 
att formulera en bra åtgärdsplan för Österåkers kommun. Dels finns det strukturer inom EU 
för att bistå kommunerna med detta arbete. Olika offentliga förvaltningar finns också som har 
möjlighet att ge strategisk vägledning och finansiellt och tekniskt stöd till kommuner med den 
politiska viljan att underteckna Borgmästaravtalet, men som saknar kunskapen och/eller 
resurserna att uppfylla kraven i det, nämligen att förbereda och införa en handlingsplan för 
hållbar energi. 

Finansiellt stöd till kommunerna för utgifter som rör framtagandet av en åtgärdsplan finns att 
tillgå via EU. Bland annat kan nämnas programmet intelligent energi, IEE, vilket stödjer 
investeringsprojekt kring energieffektivisering. En annan möjlighet är Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som ger investeringsstöd kopplade till hållbar stadsmobilitet, lokala energi-
och 1KT- infrastrukturer, luftkvalitet och landskapsplanering. 

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta 



2015-10-18 

• Att österåkers kommun undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal 

Andreas Lennkvist (V) 

Motionen får lyftas även om motionsinlämnaren inte är närvarande 



Öst* tt Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS § 6:21 Dnr. KS 2016/0039 

Svar på motion nr 1/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Timeout och bibehållet arvode skall inte vara möjligt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 1/2016 motsvarande tidigare fullmäktigebeslut 2016-02-01, KF § 1:9, 
avseende revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i 
Österåkers kommun, §11, samt i övrigt anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion av Ann-Christine Furustrand (S) väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, KF § 
1:12, föreslår motionären att när en förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag, 
skall det i Österåkers kommuns arvodesbestämmelser regleras så att det inte ska vara möjligt 
att erhålla fullt arvode obegränsad tid. Vidare föreslår motionärerna att arvodesberedningen 
aktiveras och att denna ges i uppdrag att föreslå ändringar i arvodesbestämmelserna. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 6:11. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-03-31, rev. 2016-04-18 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-03-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att bifalla 
motion nr 1/2016 motsvarande tidigare fullmäktigebeslut 2016-02-01, KF § 1:9, avseende 
revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Österåkers 
kommun, § 11, samt i övrigt anse motionen besvarad. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-04-18 
Dnr 2016/0039 

Svar på motion nr 1/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Timeout 
och bibehållet arvode skall inte vara möjligt 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, KF § 1:12, föreslår motionären att när en 
förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag, skall det i Österåkers kommuns 
arvodesbestämmelser regleras så att det inte ska vara möjligt att erhålla fullt arvode obegränsad tid. 
Vidare föreslår motionärerna att arvodesberedningen aktiveras och att denna ges i uppdrag att 
föreslå ändringar i arvodesbestämmelserna. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motion nr 1/2016 motsvarande ddigare fullmäktigebeslut 2016-02-01, KF § 1:9, avseende 
revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Österåkers 
kommun, § 11, samt i övrigt anse motionen besvarad. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kommunkansliet daterat 2016-03-09 

f- — 
ichaela Fleteher Michaela Fleteher 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2016-03-09 
Dnr KS 2016/0039 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 1/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Timeout 
och bibehållet arvode skall inte vara möjligt 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, KF § 1:12, föreslår motionären att när en 
förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag, skall det i Österåkers kommuns 
arvodesbestämmelser regleras så att det inte ska vara möjligt att erhålla fullt arvode obegränsad tid, 
vidare föreslår motionärerna att arvodesberedningen aktiveras och att denna ges i uppdrag att föreslå 
ändringar i arvodesbestämmelserna. 

Beslutsförslag 

Kommyestyffelsems arbetsutskott föreslås: Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 1/2016 besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2016-02-01, KF § 1:9, 
beslutade om revidering av Österåkers kommuns arvodesbestämmelser §11, innebärande att när en 
förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag ska Österåkers kommuns 
arvodesbestämmelse regleras så att det inte ska vara möjligt att erhålla fullt arvode obegränsad dd, i 
enlighet med bilaga till tjänstutiåtande daterat 2016-03-09. 

Bakgrund 
Eftersom, vid tidpunkten för när motionen väcktes, gällande Bestämmelser avseende arvoden och 
ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda (ÖFS 2013:36) inte reglerade arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda, som tillfälligt inte utövar sitt uppdrag, bedömdes det som lämpligt 
att göra sådan förändring av regelverket. Därför beslutade Kommunfullmäktige, på förslag av 
arvodesberedning och Kommunstyrelsen, vid sitt sammanträde 2016-02-01, KF § 1:9, samt i 
enlighet med motionärernas intentioner, om revidering av § 11 i arvodesbestämmelserna. 

Förvaltningens slutsatser 
Då det, vid tidpunkten för när motionen väcktes, fanns ett behov av att reglera arvodesvillkor i en 
situation då en förtroendevald med månadsarvode, som på grund av sjukdom eller av annat skäl inte 
fullgör sitt uppdrag för längre tid än 3 månader och i fall då en förtroendevald på egen begäran gör 
ett uppehåll i sin tjänstgöring, tillstyrkte förvaltningen det förslag som innebar en revidering av då 
gällande arvodesbestämmelser. Eftersom Kommunfullmäktige 2016-02-01, KF § 1:9, beslutade att 
revidera arvodesbestämmelserna avseende § llanser förvaltningen att motion nr 1/2016 bör anses 
besvarad. 
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ö Österåker 
Tjänsteutlätande 

t. Motion 1/2016 - Timeout och bibehållet arvode skall inte vara möjligt 
2. Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-01, KF 1:9, Reviderade "Bestämmelser om 
arvoden och ersättningar...^.", § 11. 

(aniDlof Friman 
I Kommundirektör 

Peter Rfeme 
Kanslichef 
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KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

M;/ 

) Socialdemokrat; ?rna 2016 -öl" 15 

Åkersberga 2016-01-15 

Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

Time out och bibehållet arvode skall 
inte vara möjligt! 
Det har kommit till vår kännedom att Kommunfullmäktiges ordförande, som på egen begäran tagit så 
kallad "time out", har under sin bortavaro från uppdraget fått full ersättning under hela 2015 på 
15 250 kr/mån. Kommunfullmäktiges ordförande har alltså fått full ersättning utan att fullgöra sitt 
uppdrag. Tiden går, vi är inne på nytt år och ingen verkar ha reflekterat över lämpligheten av att 
fortsätta betala ut arvode utan att uppdraget utförs. Österåkers kommuns styrande politiker måste 
ta sitt ansvar. Det är beklämmande att oppositionen skall behöva lyfta frågan som borde ha tagits tag 
i för länge sedan. 

Situationen är orimligt och måste ändras på. Arvoden och arvodesbestämmelser skall vara rimliga 
och kunna motiveras inför skattebetalarna. Att inte fullgöra sitt uppdrag och ända få en 
månadsersättning i storleksordningen dubbelt så stor som för en pensionär med garantipension 
(7014kr/mån) är minst sagt upprörande. 

I arvodesreglementet finns ingen paragraf som omfattar en situation där en förtroendevald på egen 
begäran tar time out. Gällande arvodesprinciper slår fast att närvaro skall premieras, att ta time out 
på egen begäran och erhålla fullt arvode i princip snart ett helt år rimmar illa med 
arvodesprincipernas grundsyn. Det blir ännu mer märkligt då inget formellt beslut fattats om att 
entlediga kommunfullmäktiges ordförande med bibehållet arvode. 

Den arvodesberedning som tillsattses är ett lämpligt forum att se över reglerna för förtroendevalda 
som av något skäl inte fullgör sitt uppdrag. Exempel från andra kommuner visar på en period av tre 
månader sedan upphör arvodet. 

Vi föreslår därför Österåkers kommunfullmäktige beslutar 

Att när en förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag, likt det som nu inträffat 
med fullmäktiges ordförande, skall reglers i arvodesbestämmelserna så att det inte 
skall vara möjligt att erhålla fullt arvode obegränsad tid 

Att Arvodesgruppen aktiveras och ges i uppdrag att föreslå ändringar av 
arvodesreglementet 

r Socialdemokratejmajji&teråker 

Ann-Christine Furustrand Rosita Olsson Palmberg 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-02-01 

KF §1:9 KS 2016/0061 

Revidering av Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta reviderad lydelse av § 11 i Bestämmelser avseende arvoden och 
ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda (ÖFS 2013:36) i 
enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-01-29. 

2. Omedelbart justera ärendet. 

Sammanfattning 
Ärendet innebär en revidering av Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda (ÖFS 2013:36) innebärande tillägg i § 11 vilken reglerar 
månadsarvoden samt allmänna bestämmelser kring dessa. 
Om förtroendevald med månadsarvode på grund av sjukdom eller av annat skäl inte fullgör 
sitt uppdrag för längre tid än 3 månader ska månadsarvodet inte utbetalas, d.v.s. fr.o.m. fjärde 
månaden. 
Om en förtroendevald på egen begäran gör ett uppehåll i sin tjänstgöring ska arvode inte utgå 
för denna tid. 
När den förtroendevalde inte längre är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag och återgår till 
uppdraget återupptas utbetalningen fr.o.m. denna månad. 
Om annan ledamot utses som ersättare skall dennes arvode regleras i motsvarande mån, dvs. 
arvodet utbetalas till denne. 
Dock gäller vid sjukskrivning för kommunalråd att dessa, efter uppvisande av sjukintyg, istället 
för fast arvode får sjukpenning via Försäkringskassan, i enlighet med Socialförsäkringsbalken 
2010:110. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-02-01, § 2:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-01-29. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag innebärande att anta reviderad lydelse av § 11 i Bestämmelser avseende arvoden och 
ersättningar till Österåkers kommun förtroendevalda (ÖFS 2013:36) i enlighet med 
tjänsteudåtande daterat 2016-01-29. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar på ändring i paragraf 11, under rubriken "Allmänt", 
innebärande att "... längre tid än 3 månader..." ersätts med "... längre dd än 1 månad..." 
\'orts. nästa sida 

Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-02-01 

Forts. KF § 1:9 

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande om ändring. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag, undantaget 
lydelse om antal månader i paragraf 11, under rubriken "Allmänt" och frågar om detta även 
kan blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelsens förslag avseende antal månader innebärande 
3 till mot Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande avseende antal månader innebärande 1 
och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag avseende antal 
månader innebärande 3. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag avseende 
antal månader innebärande 3 och nej-röst för bifall till Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
förslag avseende antal månader innebärande 1. 

Omröstningen utfaller med 48 ja-röster, 2 nej-röster och 1 har ej röstat. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag i sin 
helhet. 

Propositionsordning 
Avslutningsvis frågar ordföranden om Kommunfullmäktiges beslut ska justeras omedelbart 
samt finner frågan med ja besvarad. 

Omröstningslista KF § 1:9 

Omedelbar justering 

(Vaa <XM3^ 
Bror Jansson (M) Johan Boström (M) 

Expedieras 
- Kansliet, Författningssamlingen, Personalenheten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Socialdemokraterna 
FKAMTtDSPAiiritr i ÖSTERÅKER 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2016 01 

Åkersberga 2016-01-15 

Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

Time out och bibehållet arvode skall 
inte vara möjligt! 
Det har kommit till vår kännedom att Kommunfullmäktiges ordförande, som på egen begäran tagit så 
kallad "time out", har under sin bortavaro från uppdraget fått full ersättning under hela 2015 på 
15 250 kr/mån. Kommunfullmäktiges ordförande har alltså fått full ersättning utan att fullgöra sitt 
uppdrag. Tiden går, vi är inne på nytt år och ingen verkar ha reflekterat över lämpligheten av att 
fortsätta betala ut arvode utan att uppdraget utförs. Österåkers kommuns styrande politiker måste 
ta sitt ansvar. Det är beklämmande att oppositionen skall behöva lyfta frågan som borde ha tagits tag 
i för länge sedan. 

Situationen är orimligt och måste ändras på. Arvoden och arvodesbestämmelser skall vara rimliga 
och kunna motiveras inför skattebetalarna. Att inte fullgöra sitt uppdrag och ända få en 
månadsersättning i storleksordningen dubbelt så stor som för en pensionär med garantipension 
(7014kr/mån) är minst sagt upprörande. 

I arvodesreglementet finns ingen paragraf som omfattar en situation där en förtroendevald på egen 
begäran tar time out. Gällande arvodesprinciper slår fast att närvaro skall premieras, att ta time out 
på egen begäran och erhålla fullt arvode i princip snart ett helt år rimmar illa med 
arvodesprincipernas grundsyn. Det blir ännu mer märkligt då inget formellt beslut fattats om att 
entlediga kommunfullmäktiges ordförande med bibehållet arvode. 

Den arvodesberedning som tillsattses är ett lämpligt forum att se över reglerna för förtroendevalda 
som av något skäl inte fullgör sitt uppdrag. Exempel från andra kommuner visar på en period av tre 
månader sedan upphör arvodet. 

Vi föreslår därför Österåkers kommunfullmäktige beslutar 

Att när en förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag, likt det som nu inträffat 
med fullmäktiges ordförande, skall reglers i arvodesbestämmelserna så att det inte 
skall vara möjligt att erhålla fullt arvode obegränsad tid 

Att Arvodesgruppen aktiveras och ges i uppdrag att föreslå ändringar av 
arvodesreglementet 

r Socialdemokrateniajjisteråker 

Ann-Christine Furustrand Rosita Olsson Palmberg 



öst, Ub 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 

KS §6:1 I Dnr. KS 2015/0349 

Svar på medborgarförslag nr 16/2015 - Angående utplacering av 
avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt 
avfallstaxa 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslag nr 16/2015 då den föreslagna åtgärden med obligatorisk utplacering 
av avfallskärl inte är möjlig att genomföra med hänsyn till den lagreglering som finns. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 16/2015 föreslås att en obligatorisk utplacering av avfallskärl skall ske 
efter det att bygglov lämnats eller arbetsbod uppställts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 
redovisat att en sådan åtgärd, även om nedskräpnings frågan är viktig, inte har lagstöd. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:15. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-03-31. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2016-03-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att avslå 
medborgarförslag nr 16/2015 då den föreslagna åtgärden med obligatorisk utplacering av 
avfallskärl inte är möjlig att genomföra med hänsyn till den lagreglering som finns. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2016-03-31 
Dnr 2015/0349 

Svar på medborgarförslag nr 16/2015 - Angående utplacering av 
avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt 
avfallstaxa 

Sammanfattning 

I medborgarförslag 16/2015 föreslås att en obligatorisk utplacering av avfallskärl skall ske efter det 
att bygglov lämnats eller arbetsbod uppställts. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planafbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Avslå medborgarförslag 16/2015 då den föreslagna åtgärden med obligatorisk utplacering av 
avfallskärl inte är möjlig att genomföra med hänsyn till den lagreglering som finns. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2016-03-24 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 

\ 
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Tjänsteutlåtande 
O Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Datum 2016-03-24 
Dnr KS 2015/349 

Medborgarförslag 16/2015 - Angående utplacering av avfallskärl i 
anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt avfallstaxa 

Sammanfattning 
I medborgarförslag 16/2015 föreslås att en obligatorisk utplacering av avfallskärl skall ske efter det 
att bygglov lämnats eller arbetsbod uppställts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har redovisat att en 
sådan åtgärd, även om nedskräpnings frågan är viktig, inte har lagstöd. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Avslå medborgarförslag 16/2015 då den föreslagna åtgärden med obligatorisk utplacering av 
avfallskärl inte är möjlig att genomföra med hänsyn till den lagregering som finns. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag till Österåkers kommun föreslås att avfallskärl placeras ut i anslutning till 
byggarbetsplatser samt att debitering ska ske enligt avfallstaxan i syfte att motverka 
nedskräpning. 

Förslagsställaren har noterat en ökad nedskräpning av hushållssopor och från tomtstädningar, 
och att det ofta sker i närområden till byggarbetsplatser. Förslagsställaren anser att varken 
vägföreningar, samfällighetsföreningar eller skattebetalare ska belastas av kostnader för onödig 
nedskräpning av hushålls-, tomt- eller byggavfall. Förslagsställaren föreslår därför att efter ett 
bygglov beviljats eller en arbetsbod, av vilket slag det var må, ställs upp ska det uppdras åt 
Roslagsvatten eller berörd entreprenör att omedelbart placera ut avfallskärl samt att avfallstaxa 
debiteras med omedelbar verkan. Om detta kräver ändringar i renhållningsordning, 
taxebestämmelser eller liknade ska dessa ändringar göras omedelbart. 

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till Miljö- och hälsoskyddsnämnden att hanteras i 
samråd med Roslagsvatten AB. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att utplacering av avfallskärl och uttag av 
renhållningsavgift omedelbart efter att bygglov beviljats är inte möjligt med hänsyn till dagens 
regelverk. 

Förvaltningens slutsatser 
Nedskräpning i anslutning till byggarbetsplatser ska hanteras av Miljö- och hälsoskyddsnämnd 
och Byggnadsnämnd med stöd av dagens regelverk. Åtgärder av den art förslagställaren önskar 
har dock, som Miljö- och hälsoskyddsnämnden utvecklar i sitt svar, inte stöd i dagens 
lagstiftning. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
-Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-03-08, § 2:4 

Bilagor 
1. "Tjänsteutlåtande till MHN" rev 2016-02-24 
2. "Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut" 2016-03-08, § 2:4 

'/i KC '""v 
Kent Gullberg ^ 
Samhällsbyggnadschef 
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o Österåker 
L j I >c ^ 

Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-03-08 u ^ 

MHN §2:4 Dnr. 2015.2419-400 

Svar på medborgarförslag nr 16/2015 - Angående utplacering av 
avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt debitering enligt 
avfallstaxa 

Miljö= och hälsoskyddsnämndens heslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag 16/2015 avslås då det inte är möjligt att genomföra med hänsyn till den 
lagregering som finns. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till Österåkers kommun föreslår förslagsställaren att avfallskärl placeras 
ut i anslutning till byggarbetsplatser samt att debitering ska ske enligt avfallstaxan i syfte att 
motverka nedskräpning: Detta ska ske omedelbart efter att bygglov beviljats. 
Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till Miljö- och hälsoskyddsnämnden att hanteras i 
samråd med Roslagsvatten AB. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att utplacering av 
avfallskärl och uttag av renhållningsavgift omedelbart efter att bygglov beviljats inte är möjligt 
med hänsyn till dagens regelverk eftersom ett bygglov gäller i två år innan byggnationen 
behöver påbörjas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutiåtande 2016-02-24 med bilagor. 

Kommentar 
Nedskräpning är en fråga som är ständigt aktuell. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar 
tillsynen över nedskräpning. Ovårdade tomter utövar Byggnadsnämnden tillsyn över. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver tillsyn av miljöfarlig verksamhet på 
byggarbetsplatser. Vid den tillsynen prioriteras hanteringen av farligt avfall, men även övrigt 
avfall kontrolleras samt nedskräpning. Hur stor del av den i medborgarförslaget påtalade 
nedskräpningen som beror på bristfällig avfallshämtning har inte miljö- och 
hälsoskyddsenheten kännedom om. 

Vid kontakt med bygglovsenheten har meddelats att ett bygglov kan stå opåbörjat upp till två 
år. Det innebär att det kan dröja upp til1 två år innan avfall uppkommer. Det skulle därför vara 
orimligt och med hänsyn till den lagreglering som finns att i direkt anslutning till bygglov 
placera ut avfallskärl. 

Kommunen (Roslagsvatten) har ansvaret för insamling av hushållsavfall som definieras som 
avfall som uppkommer från användande av bostad. Avfall som uppstår med anledning av 
byggverksamhet och inte på grund av boende är inte hushållsavfall varför valfri entreprenör 
kan anlitas. För tillfället pågår en översyn av Avfallsföreskrifter för Österåkers kommun. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-03-08 

Roslagsvatten, som har uppdraget att utarbeta förslag till nya föreskrifter, avser att se om/hur 
bestämmelser om hushållsavfall från arbetsbodar kan arbetas in i nya föreskrifter. 

Expedieras 
Kommunstyrelsen. Akt. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
7 

Tjänsteutlåtande 

Österåkers kommun 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Handläggare: Rolf Larsson 

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Datum: 2016-02-15, rev 2016-02-24 
Ärendenr: MHN-20I5-24I9-400 
Fastighetsbeteckning: 

Svar på medborgarförslag nr 16/2015 - Angående utplacering 
av avfallskärl i anslutning till byggarbetsplatser samt 
debitering enligt avfallstaxa 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till Österåkers kommun föreslår förslagsställaren att 
avfallskärl placeras ut i anslutning till byggarbetsplatser samt att debitering ska 
ske enligt avfallstaxan i syfte att motverka nedskräpning. Kommunfullmäktige har 
remitterat ärendet till Miljö- och hälsoskyddsnämnden att hanteras i samråd med 
Roslagsvatten AB. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut på delegation av 
Kommunfullmäktige. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att utplacering av 
avfallskärl och uttag av renhållningsavgift omedelbart efter att bygglov beviljats 
är inte möjligt med hänsyn till dagens regelverk. 

Beslutsförslag 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Medborgarförslag 16/2015 anses besvarat med hänvisning till miljö- och 
hälsoskyddsenhetens pågående tillsyn av byggarbetsplatser. 

2. Förslaget anses också besvarat med hänvisning till den översyn av 
Avfallsföreskrifter för Österåkers kommun som Roslagsvatten har 
påbörjat. 

Bakgrund 
Förslagsställaren har noterat en ökad nedskräpning av hushållssopor och från 
tomtstädningar, och att det ofta sker i närområden till byggarbetsplatser. Varken 
vägföreningar, samfällighetsföreningar eller skattebetalare ska belastas av 
kostnader för onödig nedskräpning av hushålls-, tomt- eller byggavfall. 
Förslagsställaren föreslår därför att efter ett bygglov beviljats eller en arbetsbod av 
vilket slag det var må ställs upp ska det uppdras åt Roslagsvatten eller berörd 
entreprenör att omedelbart placera ut avfallskärl samt att avfallstaxa debiteras med 
omedelbar verkan. Om detta kräver ändringar i renhållningsordning, 
taxebestämmelser eller liknade ska dessa ändringar göras omedelbart. 

At 
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Bilagor 
Bilaga 1. Medborgarförslaget 
Bilaga 2. Kommunfullmäktiges beslut § 9:39, p 1 2015 
Bilaga 3, Remissvar från Avfallsenheten, Roslagsvatten, 20160112 

1 
t", Maria Lindström Rolf Larsson 

Miljö- och hälsoskyddschef Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Protokollsutdrag till: 
Akt 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

MILJÖ- OCH HÄLSA 

DOKUMENT 10: 20160112-20384 
SIDAN: 1(1) 

Dnr 3 o/f. <21/1- 1°0 
2CI5 -02- (13 

Roslagsvatten 

Remissvar: Medborgarförslag nr 16/2015 (dnr KS 2015/0349-100) 

Kommunal avfallshantering 
Hanteringen av hushållsavfall regleras bland annat av bestämmelserna i miljöbalken. 
15 kap. miljöbalken, anger att kommunen ansvarar för att hushållsavfall från kommunen 
ska samlas in och transporteras till behandlingsanläggning. Denna skyldighet uppfylls i 
dagsläget genom Roslagsvatten. 

Hushållsavfall definieras i miljöbalken1 som avfall som kommer från hushåll samt därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. Termen hushållsavfall definieras ytterligare i 
Naturvårdsverkets "Vägledning till definition av hushållsavfall". För att avfall ska 
definieras som hushållsavfall ska avfallet komma från användande av bostaden för 
bostadsändamål. Detta innebär att allt avfall från hushåll inte är hushållsavfall. 

Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden, exempelvis målning, 
tapetsering, slipning av golv och byte av förslitningsdetaljer räknas som hushållsavfall. 
De avfallsmängder som uppstår i dessa fall hanteras i redan förekommande system för 
insamling av hushållsavfall. 

Avfall från mer omfattande byggarbeten såsom större reparationer, renoveringar, 
ombyggnad, rivning etc., uppstår främst på grund av byggverksamhet och inte av 
boende, vilket innebär att avfallet i detta fall inte är hushållsavfall. Avfallet faller därför 
utanför den kommunala renhållningsskyldigheten och ska inte hanteras i gällande 
system för hantering av hushållsavfall. 

När det gäller hushållsavfall som uppstår under mer omfattande byggverksamhet 
(exempelvis avfall från personalutrymmen), har fastighetsinnehavaren i dagsläget 
möjlighet att ansöka om dispens från hämtning. Huruvida detta är ett lämpligt 
förfarande är en fråga som tas i samband med översyn av gällande föreskrifter för 
avfallshantering. Förslag till nya föreskrifter förväntas vara färdiga under våren 2016. 

Det är RV:s ståndpunkt att avfall från omfattande byggverksamhet inte ingår i det 
kommunala renhållningsansvaret. Avfallsinnehavaren har därför möjlighet att anlita 
valfri entreprenör för insamling. Roslagsvatten saknar laglig rätt att kräva särskilt avtal 
för avfallshantering i fråga om s.k. byggavfall och tillsyn kan endast utövas av gällande 
tillsynsmyndighet. 

Avfallsenheten, Roslagsvatten 

115 kap. miljöbalken, 2§. 



Åkersberga 2015-10-20 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Till Österåkers kommun 
Kommunstyrelse, 
Samhällsbyggnadsnämnd, 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 
och övriga berörda 

Bakgrund 

Under senare tid har det i parkmark, grönområden, diken, busshållplatser, sopkorgar mm 
alltmer frekvent kastats plastkassar och plastsäckar innehållande hushållssopor. Även avfall 
från tomtstädningar noteras. Till synes sker detta ofta i närområdena till byggarbetsplatser av 
olika slag. 
Vi anser, att varken vägföreningar, samfällighetsföreningar eller skattebetalare skall belastas 
av kostnader för onödig nedskräpning med hushålls-, tomt- eller byggavfall. 

Förslag 
Omedelbart efter att ett bygglov beviljats eller en arbetsbod av vilket slag det vara må ställs 
upp så skall det omedelbart uppdras åt Roslagsvatten (eller berörd entreprenör) att omedelbart 
sätta dit avfallskärl samt även att avfallstaxa debiteras med omedelbar verkan. 
För den skull att detta kräver ändringar i renhållningsordning, taxebestämmelser eller 
liknande så se till att även detta möjliggörs omedelbart. 

hr l6/&iiS~ 

ÖSTIHÅKgRS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -10- 2 1 
D.nr: 
2015/03^-100 0) 



Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2016-04-21 

Öster? 2$C 

SN § 4:3 Dnr. SN 2016/0006 

Rapportering av ej verkställda beslut Socialnämnden per 
2016-03-31 

Socialnämndens beslut 

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

Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänsdagen (SoL) att till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) och till revisorerna rapportera gynnande beslut, enligt 4 kap. 1 § SoL, 
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialnämnden ska även till 
Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Det fanns inte några ej verkställda beslut 
per den 31 mars 2016. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-04-08 

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

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

Expedieras 
- Kommunfullmäktige 
- Revisor 
- Akten 

6 
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H Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Socialnämnden 

Datum 2016-04-08 
Dnr SN 2016/0006 

Rapportering av ej verkställda beslut Socialnämnden per 2016-03-31 

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

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

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

Förvaltningens slutsatser 
Det fanns inte några ej verkställda beslut per den 31 mars 2016. 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Akt-
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Anders Lindblad 
T.f. socialchef 

i Anne SavoMnen \- — 
Adminstrativ-samordnare 

Sida I av I 



0 Österå IZA. 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-26 

VON § 4:4 Dnr. VON 2016/0047 

Rapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorgsnämnden 
per 2016-03-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Inspektionen för vård och 
omsorg (TVO) 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 två ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 31 mars 2016. Det ena 
beslutet avser trygghetslarm där den enskilde har tackat nej och därefter återtagit ansökan i 
april samt ett beslut om kontaktperson där lämplig uppdragstagare saknas och rekrytering 
pågår. Det fanns tjugoen ej verkställda beslut enligt LSS. Fjorton beslut avser bostad med 
särskild service för vuxna; sex personer har väntade på att gruppbostad Hanterverkaren 
öppnades i januari 2016, sju av dessa beslut är verkställda och resterande sju personer som 
väntar på bostad med särskild service för vuxna har tackat nej till olika erbjudanden. Fyra 
beslut avser korttids vistelse och tillgången till platser på helgerna är begränsad. Alla har dock 
fått erbjudanden om vardagar. Ett beslut avser bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar där familjen avvaktar, ett beslut avser kontaktperson vilket har verkställts under 
första kvartalet och ett beslut avser dagverksamhet och erbjudande har lämnats. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottoson (KD) yrkar bifall till beslutet innebärande att Vård- och omsorgsnämnden 
beslutar att anteckna rapporten till protokollet och överlämna rapporten till Kommun
fullmäktige och revisorerna. 

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

Expedieras 
- Akten 
- Kommunfullmäktige 
- Revisore 

justerandes signatur ei 

Ko 
Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Biståndsenheten Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2016-04-15 
Dnr VON 2016/0047 

Rapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorgsnämnden per 
2016-03-31 

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

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

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

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

Förvaltningens slutsatser 
SoL 
Det fanns två ej verkställda beslut enligt Sol. att rapportera den 31 mars 2016. 
- Ett beslut avser trygghetslarm. Den enskilde har tackat nej och därefter återtagit ansökan i april. 

Ett beslut avser kontaktperson. Lämplig uppdragstagare saknas. Rekrytering pågår. 

LSS 
Det fanns tjugoen ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 31 mars 2016. 
- Fjorton beslut avser bostad med särskild service för vuxna: Sex personer har väntade på att 
gruppbostad Hanterverkaren öppnades i januari 2016, sju beslut är nu verkställda. Övriga sju 
personer som väntar på bostad med särskild service för vuxna har tackat nej till olika erbjudanden 
inom kommunen eller utanför kommunen. En av dessa väntat på särskilt anpassad bostad. 
- Fyra beslut avser korttidsvistelse. Tillgången till platser på helger är begränsad. Alla har fått 
erbjudanden om alternativ vardagar. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Ett beslut avser bostad med särskild service barn eller ungdomar: Familjen avvaktar. 
Ett beslut avser kontaktperson, detta har verkställts under första kvartalet. 

- Ett beslut avser dagverksamhet, erbjudande har lämnats. 

Ai^aers Lindblad 
T.f. Socialchef 

Sigbritt Sundling 
Enhetschef 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2016-04-27 ni 
KS §6:8 Dnr. KS 2016/0094 

Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i 
SL-trafiken 2016/2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Österåkers kommuns remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 
2016/2017 i enlighet med tjänsteudåtande daterat 2016-03-21. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen angående de 
trafikförändringar som föreslås för 2016/2017. Förslagen innebär en del försämringar för 
kollektivtrafiken i Österåker. Kommunen har sammanställt synpunkter i ett skriftligt 
remissvar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2016-04-13, § 4:12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-03-21. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
godkänna Österåkers kommuns remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 
2016/2017 i enlighet med tjänsteudåtande daterat 2016-03-21. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

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

Expedieras 
- Stockholms läns landsting, Trafik förvaltningen 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer VfTTv^ Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

® Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Johanna Niitzmann 

Datum 2016-03-21 
Dnr KS 2016/0094 

Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 
2016/2017 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen angående de trafikförändringar som 
föreslås för 2016/2017. Förslagen innebär en del försämringar för kollektivtrafiken i Österåker. 
Kommunen har sammanställt synpunkter i ett skriftligt remissvar (bilaga 1). 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Godkänna Österåkers kommuns remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har fått en remiss inför de trafikförändringar som sker i SL-trafiken 2016/2017. 
Trafikförändringarna innefattar både möjliga trafikutökningar men även eventuella reduceringar i 
trafiken och omfördelningar. Kommunen får härmed möjlighet att skriftligen uttrycka sig över 
föreslagna ändringar och att framföra övriga synpunkter på kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen vill 
ha in synpunkterna senast 5 maj. 

Förvaltningens slutsatser 
Förslagen innebär en del försämringar för kollektivtrafiken i Österåker och förvaltningen anser inte 
att de är motiverade då många resenärer påverkas negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter 
arbeta med att utveckla kollektivtrafiken och har en kontinuerlig dialog med både 
Trafik förvaltningen och Arriva. 

Kommun) 

Per-Okif Kipon 

Bilr, samhåusb ;.-ggnadschef 

Bilagor 
1. Remissvar - Österåkers kommun inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 
2. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (de delar som påverkar Österåkers 

Anna Anderman 
Väg-och trafikchef 

Expedieras 
Trafik förvaltningen Stockholms läns landsting 
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Jill Trafikförvaltningen 
sy VS STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 56(64) 

Trafikavdelningen PM Diarienummer 
2016-02-19 SL 2015-1135 
Version infosäk. klass 

Kl (Öppen) 

Linje 624/6240 Humlegården/Danderyds sj ukhus -Åltersber ga 
Linje 624C från Humlegården övervägs att dras in under eftermiddagarna och avgångarna 
ersätts med tätare trafik på linje 624 med minst 15-minuterstrafik från Danderyds sjukhus. 

Linje 627 Åkerby industriområde-Kista centrum 
Sträckan Täby centrum - Åkerby industriområde övervägs att dras in på grund av lågt 
resande. 

2.5,23 Upplands-Bro 

Linje 554 Råby - Kista C 
I syfte att snabba upp resan för resenärer till/från Bro övervägs att låta framföra linjen via 
Skolvägen istället för via Hjortronvägen. Dessutom ändras sträckan Kungsängen station -
Galgbacken så att linjen framförs på gamla Enköpingsvägen för att slippa 
framkomlighetsproblem med att ta sig över Rotebroleden. Hållplatserna Tibble torg, 
Tvärvägen, Kyrkvägen och Kungsvägen utgår. Ny hållplats införs vid Svartviken. Resenärer 
från/till dessa hållplatser hänvisas till linje 559 och byter vid 
Bygdegårdsvägen/ICungsängens station. Genomförs detta kan avgången på linje 555 kl. 7.50 
från Bro centrum utgå, se denna linje. 

Linje 555 Kungsängens station - Råby 
Under förutsättning att föreslagana förändringar på linje 554 genomförs så övervägs 
avgången ld 7.50 från Bro centrum att tas bort. 

Linjen övervägs även att förlängas från Råby till Jursta via Galoppbanan i Bro. I ett senare 
skede kan det vara aktuellt att förlänga linjen till Rättarboda och därefter till Tegelhagen. I 
och med att linjen förlängs till Jursta underlättas passningarna vid Råby vilket gör att 
omstigningstiderna till/från pendeltåget blir ännu mer robusta. Linjen kan eventuellt delas 
i Bro för att ytterligare öka på robustheten. 

Linje 556 Bro centrum - Ådö 
Linjen övervägs att trafikeras via det nya bostadsområdet Jursta. Detta förslag är ett 
alternativ till föreslagen förlängning av linje 555. 

Linje 557 Kungsängens station - Håtuna kyrka 
Linje 558 Kungsängens station (- Brunna ind.-omr.) - Brunna 
Linje 557 och 558 övervägs att slås och medför då att parallellgående trafik tas bort på 
sträckan Kungsängen-Livgardet. Ny ändhållplats för kortturerna blir Livgardet som ersätter 
Textilvägen på nuvarande linje 558. Linje 559 körs sträckan Kungsängens station-
Textilvägen med samtliga avgångar, se 
Linje 559. 

Linje 559 Kungsängens station - Livgardet (- Förrådsvägen) 



JUL Trafikförvaltningen 
STOCKHOLMS LANS LANDSTING 64(64) 

Trafikavdelningen PM 
2016-02-19 
Version 

Diarienummer 
SL 2015-1135 

Infosäk, klass 
Kl (Öppen) 

2.5.28 Österåker 

Linje 620 Åkersberga station-Norrtälje 
Linjen övervägs få utökade turer om linje 644 läggs ner. 

Linje 621 (Danderyds sjukhus-) Åkersberga-Norrtälje 
Linjen övervägs att kortas av vid Åkersberga. 

Linje 623 Åkersberga station - Åkersberga station 
Ringlinjen övervägs att försvinna och ny sträckning blir Åkersberga - Åkerstorp 
Murkelvägen med syfte att bättra på passningar till/från Roslagsbanan. 



1 I "t- t-1 tv 

0 Österåker 

Öster åkers kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Johanna Nutzmann 
Trafikplanerare 

Datum: 2016-02-21 
Ärende/nr: KS 2016/0094 

Remissvar - Österåkers kommun inför trafikförändringar i 
SL-trafiken 2016/2017 

Inför Trafikförvaltningens arbete med trafikförändringar i december 2016 har en 
remiss skickats ut med information om möjliga trafikförändringar. Härmed skickas 
synpunkter på dessa trafikförändringar samt vilka övriga trafikförändringar som 
prioriteras inom kommunen. 

Föi utsättningar 

Österåkers kommun ingår i Stockholm Nordost (STONO) bestående av 
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, och Österåker. I 
Nordostkommunernas vision för åren 2010 till 2040 formuleras ställningstaganden 
gällande sektorns framtida transportsystem. Nordostkommunerna verkar gemensamt 
för: 

® Ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem 
® Ökad kapacitet i Nordostsektorns transportsystem 
® Ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att 

begränsa klimatpåverkande utsläpp 

Dessa intentioner är vägledande för hur Österåkers kommuns transportinfrastruktur 
och kollektivtrafik ska utvecklas. Österåkers kommun utgår från RUFS, 
Översiktsplan (2006) och Trafikplan (2010) i den långsiktiga planeringen. De 
strategiskt viktiga bytespunkter som pekas ut i Trafikplanen gällande kollektivtrafiken 
är: Rosenkälla, Arninge, Kulla vägskäl, Roslags Kulla, Åkerstorp (som representerar 
korsningen Sockenvägen/Centralvägen), Åkersberga centrum och Åkers Runö. 

Kommunen har även en infartsparkeringsstrategi, antagen i kommunfullmäktige 
2013 och arbetet med en genomförandeplan för att följa upp strategin är pågående. 
Detta dokument ska fungera för att främja kollektivtrafiken och verka för att ställa 
bilen så tidigt som möjligt i den totala resan. 
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0 Österåker 

Österåkers kommuns övriga synpunkter på kollektivtrafiken 

Österåkers kommun växer och en stor andel av invånarna arbetspendlar. För 
kommunen är därför en högklassig kollektivtrafik som ger goda regionala kopplingar 
mot Stockholm, Norrort med Kista, Täby, Vallentuna, Arlanda och Uppsala viktigt. 
Kopplingen till Stockholm och Täby skapas genom Roslagsbanan medan de andra 
kopplingarna får tillförlita sig på busstrafik. Det är således viktigt att utveckla dessa 
kopplingar för att möta kommunens tillväxttakt och möjliggöra region förstoring. 
Prioriterat för Österåkers kommun är: 

® Att en snabb och smidig koppling till Arlanda bör studeras och prioriteras. 
Kopplingen till Arlanda är prioriterad men det finns idag heller ingen direkt 
koppling till Vallentuna, restiden för kollektivtrafik jämfört med bil är mer än 
den dubbla. 

® Att fortsätta utveckla tvärförbindelserna inom region nordost samt till 
Stockholm. Möjlighet till bytesfunktion i Sollentuna eller Häggvik bör 
studeras för möjligheten för kommuninvånare att genomföra ett snabbt och 
smidigt byte till pendeltåg. 

® Att utveckla utbudet som trafikerar Ljusterö både för buss och för 
kollektivtrafik på vatten samt anpassa fordonen efter vägnätet på ön. 

® Att se över bytespunkt Östanå så att Trafikverkets färjor matchar 
busstrafiken samt att tidtabellsbyten har en god synkning med skolornas 
terminer. 

© Att se över möjligheterna att utveckla linjer som trafikerar till Stockholm med 
tätare turer. 

• Att Österåkers kommun ska vara en och samma zon för att stimulera 
lokaltrafiken. 

® Att buss och båttrafiken vid replipunkten Åsättra får bättre passning på 
helger. 

Det finns en oro kring hur Trafikförvaltningens framtida budget kommer att påverka 
kollektivtrafikeringen i kommunen. Det är av högsta prioritet att 
kollektivtrafikutbudet kommer att öka i kommunen för att gemensamma mål om 
förändrade resebeteenden kan nås. Eventuella nedskärningar i kollektivtrafiken skulle 
kunna påverka fördelningen mellan olika trafikslag negativt. 

Österåkers kommun vill även belysa vikten av kontinuerlig dialog med 
Trafik förvaltningen och dess entreprenörer. Vi förväntar oss att bli informerade i god 
tid angående samdiga förändringar som planeras, även de som inte omfattas av 
remissen. De trafikförändringar som genomfördes i december 2014 var inte 
förankrade hos kommunen och de indragna turerna på linje 624, 628 samt 628C har 
inneburit en påtaglig försämring för många resenärer. Kommunen anser att linjerna 
bör återfå minst den turtäthet som var innan december 2014. 
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0 Österåker 

Österåkers kommuns synpunkter på trafikförändringai i remissen 

* Linje 620 Äkersberga station - Norrtälje 

Österåkers kornmun ser positivt på att turerna på linjen utökas om linje 644 dras 
in. För skolelever är det önskvärt med ytterligare en avgång från Norrtälje mellan 
06.14 och 08.05 för bättre passning till skolan. 

® Linje 621 (Danderyd sjukhus-) Äkersberga - Norrtälje 

Kommunen ser fördelar med att ha en genomgående linje där resenären inte 
behöver byta vid Äkersberga station för resa vidare till Stockholm. Förändringen 
innebär även att en koppling till Arninge försvinner och således försämras 
kollektivtrafikutbudet till det stora arbetsplats-och handelsområde som Arninge 
utgör. Kommunen anser det även viktigt att en eventuell försämring i form av 
indragen trafikering sträckan Äkersberga - Danderyds sjukhus i sådant fall ersätts 
med ökade resurser på motsvarande sträckning med annan linje. 

» Linje 623 Äkersberga station - Äkersberga station 

Österåkers kommun ser positivt på att busslinjen får bättre passning till tåget och 
är medvetna om att omläggningen kräver att kommunen bygger om vändslingan 
vid Murkelvägen. Vändningen vid Murkelvägen innebär att påstigande vid 
ändstationen får en längre resa till Äkersberga station vilket riskerar att påverka 
resenärerna negativt. Förändringen har diskuterats med kommunen som anser att 
det är motiverat utifrån antal resenärer som påverkas. Många använder linjen till 
de skolor som ligger längs vägen och det är viktigt att den nya tidtabellen justeras 
så att den även passar skolornas starttider. 

® Linje 624/624C Humlegården/Danderyds sjukhus - Äkersberga 

Österåker är en pendlarkommun där 63% pendlar ut från kommunen. Det är 
viktigt att pendlingen kan göras med kollektiva färdmedel och då är direktbussar 
ett attraktivt alternativ mot tex bilen. I dagsläget är det ca 100 resenärer som 
dagligen använder 624C från Humlegården och därför anser Österåkers kommun 
att en indragning inte är försvarbar utan att det försämrar utbudet av 
kollektivtrafik. Förändringen medför att en direktförbindelse försvinner och att 
resenärerna får ett byte vid Danderyds sjukhus. 

Trafik förvaltningen har nyligen gjort en enkätundersökning med frågor om vad 
som skulle få fler att åka kollektivt. För de som svarat, och bor i Österåker, är det 
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0 Österåker 

tydligt att den viktigaste faktorn är att färdmedlet går ofta och att resenären får så 
få byten som möjligt, vilket denna förändring inte bidrar till. 

Österåkers kommun ser gärna att 624 ändå får kvartstrafik i rusning, eftersom vi 
tidigare erhållit en negativ förändring av linjen. Kommunen får in mycket 
synpunkter kring brist på sittplats vilket visar att det är stor efterfrågan på linjen. 
Detta gäller särskilt när Roslagsbanan byggs om under 2017 då 
"pendlarbussarna" bör förstärkas så att antalet koUektivtrafikresenärer inte 
minskar. 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2016 "ÖV 2 4 

Interpellation D.nr; ZoiGj^M it) 
Om rån, bilbränder uelt ryklessprMntitg— 

Vnr 3/20(^> it 
Kommunen bör ta på mycket allvar de senaste månadernas rapporter från polisen om 
rånförsök och bilbränder i Åkersberga. Det vore allvarligt om det uppstår en våg av våldsbrott 
i kommunen. 

I brist på information har det satts igång en gränslös ryktesspridning i kommunen. Det sprids 
nu föreställningar om en otrygg kommun och om att polisen inte gör något. Ryktesspridning 
är mycket destruktiv. Det är inte unikt för vår kommun dock. En sådan ryktesspridning sker 
numer nästan alltid när ett brott begås i Sverige. 

Rykten florerar på facebook och andra sociala medier bl a om gärningsmännens utseende. 
Oftast innebär ryktena att brottslingarna pekas ut som invandrare eller som utövare av en viss 
religion. Så händer det också i fallen i Åkersberga. På sociala medier som handlar om 
Österåker blandas det ihop, medvetet och utan reson, lösa (och många gånger osanna) rykten 
och antydningar om brotten med frågor om nyanlända, ensamkommande barn och i fall det 
redan flyttat in ensamkommande barn i barackerna vid Röllingby. Dessa rykten blir till slut en 
sanning för vissa och skapar oro för många andra. 

Samtidigt pekar statistiken och de vetenskapliga rapporterna från BRÅ på en våldsminskning 
i Sverige. Till exempel har antalet offer för våldsbrott minskat. För även om det i dag sker fler 
uppgörelser mellan kriminella, så minskar andra våldsbrott, till exempel det alkoholrelaterade 
våldet. Men vi måste fråga oss om Österåker går i motsatt håll? Har brottsligheten ökat i 
Österåker? 

Det är mycket viktigt att kommunen arbetar strategiskt för att öka tryggheten och minska 
brotten i Österåker. Likaså måste kommunen med korrekt information avväpna spridningen 
av rykten som riskerar att ge skjuts åt odemokratiska krafter och sätter oskyldiga i fara. 

Utifrån ovan vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande: 

- Är KS:s ordförandes uppfattning att brottsligheten ökar i Österåker? 
- Hur arbetar Österåker för att motverka ryktespridningen (om brott) som förstör 

Österåkers goda rykte? 
- Vad gör Kommunen för att förhindra en ökning av brottsligheten i Österåker? 
- Hur samarbetar Österåker med polisen för att förhindra en ökning av brottsligheten i 

kommunen? 
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