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AU§ 8:16 Dnr. KS 2021 JO 167 

Svar på motion nr 26/2021 från Peter Nummert (RP) 
Införa två elevstödssamordnare (ESS) 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 26/2021 med hänvisning till resultatet av utredning av 
utvecklingsområden inom kommunens Servicecenter utifrån uppdrag i Budget 
2021, innebärande att inga statistiska underlag visar på hög andel frågor till 
Servicecenter från vårdnadshavare rörande barn med särskilda behov och att 
stor del av den stödfunktion som efterfrågas av motionsstälJaren idag finns 
tillgänglig i form av specialistkunskap och befintliga stödfunktioner inom 
förvaltningarna, samt den vägledande service som ges till invånarna via 
Servicecen ter. 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2021-05-24, § 4: 18, föreslår Peter 
Nummert (RP) att införa två nya tjänster i form av elevstödssamordnare med 
möjlighet till heltid med placering i Österåkers kommuns Servicecenter. 

Beslutsunderlag 

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-10-04. 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjäristeutlåtande daterat 2021-09-20. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher QvI) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå 
motion nr 26/2021 med hänvisning till resultatet av utredning av 
ut:vecklingsområden inom kommunens Servicecenter utifrån uppdrag i Budget 
2021, innebärande att inga statistiska underlag visar på hög andel frågor till 
Servicecenter från vårdnadshavare rörande barn med särskilda behov och att 
stor del av den stödfunktion som efterfrågas av motionsställaren idag finns 
tillgänglig i form av specialistkunskap och befintliga stödfunktioner inom 
förvaltningarna, samt den vägledande service som ges till invånarna via 
Servicecenter. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder l'viichaela Fletcher (l'A) avslagsyrkande 
med motivering att spetskompetens för Elevstöd finns bland annat med 
elevhälsoteam (EH'T) med alla dessa resurser som finns kring ett barn. Detta är 
ingenting som skal] arbetas med i kommunhusets reception, 
varför vi tillstyrker avslag på motionen. 
Forts. 
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Roger Johansson (RP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 

yrkande med biträde av Ann-Christine Furustrand (S) eller enligt Roger 

Johansson (RP) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Michaela 

Fletchers (M) yrkande. 
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