
30
*l gåigfåkg :f

Sammanträdesprotokoll för
Kommägâänifâz

KS § |2:2l Dnr. PU 2022/0036

Återrapportering av uppdrag nr 26 i budget 2022 -

Kommunstyrelsen och dess utskott får i uppdrag att utreda

förutsättningar för och konsekvenserna av att utöka Minirosens

verksamhet till förskoleklass

Kommunstyrelsens beslut

1.. Anse budgemppdscaget återrapporterat.

2. Överlämna återrapporten till Konnnunfullmäktige.

Sammanfattning

I budget 2022 gavs Kommunstyrelsen och dess utskott i uppdrag att utreda

förutsättningar för och konsekvenserna av att utöka Mixn'rosens verksamhet till

förskoleklass.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2022-10-12

§ 8:13.

Produktionsförvalmingens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande
1. Anse budgetuppdraget återrapporterat.

2. Överlämna återrapporten till Kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och ñnner att så är fallet.

Expedietas

Akt
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Österåker

Tjänsteutlåtande Till: Kommunstyrelsen
Produktionsförvaltningen

Dnr PU 2022/0036

Datum: 2022-08- I 7

Återrapportering av uppdrag nr 26 i budget

2022- Kommunstyrelsen och dess utskott får

i uppdrag att utreda förutsättningar för och

konsekvenserna av att utöka Minirosens

verksamhet till förskoleklass

Sammanfattning

I budget 2022 gavs Kommunstyrelsen och dess utskott ett uppdrag att utreda

förutsättningar för och konsekvenserna av att utöka Minirosens verksamhet till

förskoleklass. Produktionsförvaltningen lämnar härmed återtapport av

uppdraget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens produktionsutskott föreslår Kommunstyrelsen
besluta

1. Anse budgetuppdraget åtérrapporterat.

2. Överlämna återrapporten till Kommunfullmäktige.

Bakgrund

De kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna i Österåkers

kommun är uppdelad på två enheter; Solrosen för de äldre barnen (årskurs 7-9)

samt Minirosen för de yngre (årskurs 1-6) med fritidsverksamhet. De båda

verksamheterna Minirosen och Solrosen sammanfattas ofta med
Rosverksamheten.

Den pedagogiska miljön och undervisningen är anpassad till varje elevs

förutsättningar och behov. Verksamheten främjar elevernas fortsatta lärande

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare

erfarenheter, språk och kunskaper. Skolan arbetar flexibelt med våra elever och

har ett intensivt samarbete med vårdnadshavare samt andra i elevens nätverk.

Österåkers kommun
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Österåker

Vid beslut om placering i särskild undervisningsgrupp tillämpas följande

ansökningsförfarande.

0 Rektor identifierar behov av extra ordinärt stöd.

0 Rektor lämnar in formell ansökan samt dokumentation; utredning av

särskilt stöd, åtgärdsprogram samt utvärdering av dessa

0 Enhetschef och specialpedagog gör observation i hemskolan i syfte att

säkerställa att extra ordinärt stöd är aktuellt i Rosens verksamheter.

0 Personal på Solrosen träffar personal från hemskola för att få en bild av

eleven, om det är en elev aktuell för placering på Solrosen.

0 Verksamhetschef bjuder in rektor, elevhälsochef, central

specialpedagog och enhetschef för Rosens verksamheter till

ansökningsmöte.

0 Efter inrådan av rektor, elevhälsochef, central specialpedagog och

enhetschef fattar verksamhetschef beslut om placering eller ej. Beslutet

grundar sig på elevens behov av extraordinärt stöd samt gruppens

nuvarande sammansättning.

Förvaltningens slutsatser

Uppdraget för Rosverksamheten är i dagsläget riktad till årskurs 1-9 och inte

till elever tillhörande förskoleklass av flera skäl. Dels krävs ett gediget arbete på

hemskolan innan en placering i Rosverksamhetcn är aktuell. I det arbetet ingår

bland annat att extraordinärt stöd prövats och utvärderats, med tillhörande

skrivande och utvärderande av åtgärdsprogram på hemskolan. Först därefter

kan ansökan till Rosverksamhet göras med tillhörande samtal, Överlämningar

och observationer. Arbetet är kvalitetssäkrat och tar viss tid att genomföra

innan en eventuell placering på Rosverksamhet kan göras. Det gör att

utredning och förarbetet tar sådan tid att en placering inte är aktuell redan i

förskoleklass, även om behov har uppmärksammats i förskolans verksamheter.

Slutligen bör dock nämnas att det i undantagsfall görs placering av elever

tillhörande förskoleklass i Minirosens verksamhet. Det kan helt enkelt vara

tillfalllen då förarbetet av olika skäl löpt på ovanligt fort eller då förskolan

tidigare dokumenterat liknande behov av stöd.



Österåker

Eva Wetterstrand

Produküonsdirektör

Expedieras

Akt

Joakim Östling

Skolchef/Verksamhetschef



Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Eva Wetterstrand Wickbers, Produktionsdirektör
Datum: 2022-10-03 13:57 +02200

Signerad med: Anställda
Signerad av: Joakim Ostling, Skolchef
Datum: 2022-10-03 14:42 +02:00
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Forts. KF § 8:5

19. Socialnämnden får i uppdrag att i samverkan med
Förskole- och grundskolenämnden arbeta fram ett

samverkansavtal med Region Stockholm rörande
familjecentrerat arbetssätt och familjecentral.

20. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda de
ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av
platsgatanti för 90-åringar och äldre på särskilt boende.

21. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
behovet av att utveckla de befintliga träffpunkterna och
mötesplatserna för äldre. Nämnden ska även utreda
behovet av ytterligare mötesplatser och träffpunkter för

målgruppen.

22. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att starta en
seniorsports'kola för att förebygga psykisk och fysisk
ohälsa bland äldre.

23. Tekniska nämnden fåri uppdrag att ta fram en strategi för
kommunens belysning.

24. Tekniska nämgden får i uppdrag att i samråd med berörda
nämnder och Osteråkersvatten AB utarbeta en
krisberedskapsplan för dagvatten vid skyfall.

25. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda behovet av
ytterligare muddring i Åsättra hamn för vintertrañk.

®Kommunstyrelsen och dess utskott fåri uppdrag att utreda

'

\.

ü?)

förutsättningar för och konsekvenserna av att utöka
Minirosens verksamhet till förskoleklass. Uppdraget ska
återrapporteras senast 30 april 2022.

27. Kommunstyrelsen och dess utskott fågi uppdrag att

utveckla uppdragsutbildningarna på Osterâkets Komvux.

Forts.
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Justérand signaturer
Utdragsbestyrkande


