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AU§ 8:15 Dnr. KS 2021/0135 

Svar på motion nr 14/2021 från Ann-Christine 
Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Strategi och 
plan för att lösa Österåkers utbildningsskuld 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 14/2021 besvarad med hänvisning till att befintlig verksamhet 
inom förskola och skola systematiskt arbetar for att tidigt fånga upp och 
tillgodose elevernas stödbehov, oavsett om behoven går att härleda till 
pandemin eller inte, samt att det i dagsläget inte finns någon klarlagd 
utbildningsskuld i spåren av pandemin, vare sig på nationell eller på lokal nivå. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Det är skönt att all den oro som uttrycktes i början på pandemin inte uppstod i 
termer av ökad psykisk ohälsa, brister i kunskap med behov av inhämtande av 
kunskap etc, inte blev lika stor som befarats. Elevhälsoarbetet går framåt, men 
det finns mycket att göra. Den psykiska ohälsan bland barn i åldern 10 - l 7 år 
har enligt Socialstyrelsen ökat med över l 00 procent på tio år. Med hänvisning 
till problematiken uttryckt i tjänsteutlåtandet KS 2021 /0135 till bland annat 
skolfrånvaro som en del elever utvecklat under pandemin och allmänt behov 
av särskilt uppmärksamhet över hur barnen/ eleverna mår och deras 
möjligheter att tillgodogöra sig kunskap, visar enligt vår uppfattning på vikten 
av att tillföra resurser för att ge det stöd eleverna i Österåkers behöver. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån for eget förslag. 

Sammanfattning 

I en motion, väckt i Kommunfullmäktige 2021-04-26, § 3:28, yrkar Ann
Christine Furustrand (S) och Ingela \X!esterlund (S) att en strategi och en plan 
tas fram för att stärka upp förskola och grundskola for att möta pandemins 
effekter rent kompensatoriskt. Nationell och lokal betygsstatistik pekar på att 
det i nuläget inte går att identifiera någon kunskapsskuld som effekt av 
pandemin. 1 nom de kommunala skolorna har inte heller antalet elever med 
stödbehov förändrats under pandemin. Befintlig verksamhet fokuserar på att 
ge stöd till alla elever med stödbehov, oavsett bakomliggande orsaker. 
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Beslutsunderlag 

;"vlichaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-10-04. 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-09-20. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
motion nr 14/2021 besvarad med hänvisning till att befintlig verksamhet inom 
förskola och skola systematiskt arbetar för att tidigt fånga upp och tillgodose 
elevernas stödbehov, oavsett om behoven går att härleda till pandemin eller 
inte, samt att det i dagsläget inte finns någon klarlagd utbildningsskuld i spåren 
av pandemin, vare sig på nationell eller på lokal nivå. 

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

Propositionsord ni ng 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (l\1 I) 

yrkande eller Ann-Christine Furustrand (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (ivI) 
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 4 ja-röster, 
2 nej-röster och l avstår. 
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� Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2019 - 2022), KSAU 2021-10-13, § 8: I 5

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare 

L Mathias Lindmv, I :e vice ordf. X 

s Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M lohan Boström X 

M l:-lampe Klein X 

s Glenn Vi.l<lund X 

RP Ro.ger Johansson X 

M l'viichaela Fletcher, ordförande X 

Ersättare 

C Anne-Li Hilbert X 

KD •
0\rne Ekstrand X 

MP Michael Solander X 

Resultat 
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