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AU § 4:14 Dnr. KS 2017/0051 

Svar på motion nr 3/2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre 
(SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse punkt 1 och 2 i motion nr 3/2017 besvarade med hänvisning till att ett 
samverkansprojekt mellan socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att 
främja skolnärvaro och för att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro, anse punkt 
3 besvarad med hänvisning till att produktionsförvaltningen under 2018 kommer att 
centralisera sin elevhälsa samt anse punkt 4 i motion nr 3/2017 besvarad med hänvisning till 
att datumet för föreslagen konferens passerat, men att kunskapsspridning om problematisk 
skolfrånvaro till berörda nämnder och förvaltningar istället sker genom projektgruppen. 

Sammanfattning 
I en motion väckt av Kommunfullmäktige 2017-01-30, § 1:23, föreslår motionärerna, 
sammanfattat i 4 punkter, att Österåkers kommun ska arbeta för att främja skolnärvaro och 
arbeta med den problematiska skolfrånvaron i Österåkers skolor. Ett samarbete mellan 
socialförvaltningen och skolförvaltningen för att arbeta med frågan har redan påbörjats och 
under 2018 kommer ett tvåårigt projekt att starta för att arbeta med elever med problematisk 
frånvaro och för att på lång sikt minska den problematiska frånvaron i Österåkers kommuns 
skolor. Projektgruppen kommer att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (NI) ordförandeförslag daterat 2018-02-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-23. 
- Protokollsutdrag Produktionsstyrelsen 2018-02-22 § 2:7. 
- Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13. 
- Protokollsutdrag Skolnämnden 2018-01-30 § 1:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifal l till ordförandeförslaget innebärande att anse punkt 1 och 2 i 
motion nr 3/2017 besvarade med hänvisning till att ett samverkansprojekt mellan 
socialförvaltningen och skolförvaltningen redan påbörjats för att främja skolnärvaro och för 
att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro, anse punkt 3 besvarad med hänvisning 
till att produktionsförvaltningen under 2018 kommer att centralisera sin elevhälsa samt anse 
punkt 4 i motion nr 3/2017 besvarad med hänvisning till att datumet för föreslagen konferens 
passerat, men att kunskapsspridning om problematisk skolfrånvaro till berörda nämnder och 
förvaltningar istället sker genom projektgruppen. 

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

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 
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