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Svar på motion nr 18/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Kristina Embäck (S) - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda 
kvinnor till ekonomisk självständighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 18/2017 i den del som avser SFI under föräldraledighet med hänvisning 
till att Skolförvaltningen bedömer att språkstudier som anordnas i samverkan med 
studieförbund kan utgör ett komplement till ordinarie vuxenutbildning. 

2. Anse m otion nr 18/2017 besvarad i den del som avser riktade insa tser med hänvisning ti ll 
det arbete som redan pågår inom Kommunstyrelsens kontor. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) har en i en motion yrkat att Österåkers 
kommun tar initiativ til l att låta studieförbunden kunna arbeta uppsökande för att låta 
utrikesfödda kvinnor läsa SFI u nder föräldraledigheten samt att Österåkers kommun tar 
initiativ till att göra riktade insatser fö r utrikesföddas kvinnors företagande. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:19. 
- Michaela Fletchers (M) ordförand eförslag daterat 2018-05-15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-09. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-05-08, § 4:6. 
- Skolförvaltningens t jänsteutlåtande daterat 2018-03-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrka r bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
1. Bifalla motion nr 18/2017 i den del som avser SFI under föräldraledighet med hänvisn ing 
till att Skolförvaltningen bedömer att språkstudier som anordnas i samverkan med 
studieförbund kan utgör ett komplement till ordinarie vuxenutbildning. 
2. Anse motion nr 18/2017 besvarad i den del som avser riktade insatser med hänvisning till 
det arbete som redan pågår inom Kommunstyrelsens kontor. 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsens beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ZiL-/ f"~ Utdragsbestyrkande 


