
Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-10-26 
Dnr KS 2015/0236 

Svar på motion nr 21 från Andreas Lennkvist Manriquez (V), Heidi Stapf 
Ekström (Mp), Marie Wengse (SÖ) och Ann-Christine Furustrand (S) -
Inrätta ett utbildningsråd 

Sammanfattning 

Motionärerna anser att ett utbildningsråd ska inrättas med syfte att vara en samlingsplats för 
partierna att lyssna och hämta kunskap från samma källa. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionen med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2014-11-17 §8:10 (Ny 
politisk organisation) samt i beslut 2014-12-15 §9:33 (Reglementen för nämnder och styrelser i 
Österåkers kommun för mandatperioden 2015-2018) inrättat en Skolnämnd, som - med undantag 
för själva driften - har ansvaret för verksamhet reglerad i skollagen. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2015-09-25 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet 
Stina Nilsson 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Datum 
Dnr 

2015-09-25 
KS 2015/0236 

Svar på motion nr 21/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V), 
Heidi Stapf Ekström (MP), Marie Wengse (SÖ) och Ann-Christine 
Furustrand (S) - Inrätta ett utbildningsråd 

Sammanfattning 
Motion nr 21/2015 - Inrätta ett skärgårdsråd - väcktes i Kommunfullmäktige 2015-06-15, § 4:31 av 
Andreas Lennkvist Manriquez (V), Heidi Stapf Ekström (MP), Marie Wengse (SÖ) och Ann-
Christine Furustrand (S). 
Motionärerna anser att ett utbildningsråd ska inrättas, mot bakgrund av lärarförbundets rankning av 
Sveriges skolkommuner och med syfte att vara en samlingsplats för partierna att lyssna och hämta 
kunskap från samma källa. Motionärerna föreslår följande: 

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett utbildningsråd 
• Företrädare från både privata och kommunala verksamheter ska finnas representerade i rådet 
• Varje valteknisk samverkan i kommunstyrelsen finns representerade i rådet 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Motionen avslås med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2014-11-17 § 8:10 (Ny politisk 
organisation) samt i beslut 2014-12-15 § 9:33 (Reglementen för nämnder och styrelser i Österåkers 
kommun för mandatperioden 2015-2018), inrättat en Skolnämnd, som med undantag för själva 
driften, har ansvaret för verksamhet reglerad i skollagen. Genom inrättandet av en ny specifik 
nämnd - Skolnämnden - har ansvaret, i förhållande till föregående mandatperiod då Kultur- och 
utbildningsnämnden verkade, förtydligats, i syfte att bland annat uppnå Österåkers Vision 2020 samt 
målet om Länets bästa skola. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-17 § 8:10 att inrätta två nya nämnder i förhållande till 
föregående mandatperiod samt antog reglemente 2014-12-15 § 9:33 för respektive Skolnämnd och 
Kultur- och fritidsnämnd. Därigenom fördelades den tidigare Kultur- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden på två nya nämnder varav ansvar, med undantag för själva driften, för verksamhet 
reglerad i skollagen hänförts till en ny specifik nämnd; Skolnämnden. Kommunstyrelsen har genom 
Kommundirektören inrättat en skolförvaltning och en kultur- och fritidsförvaltning för att på 
samma sätt, särskilja de olika sakfrågorna och förtydliga de båda förvaltningarnas olika uppdrag. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Österåkers kommun har vid sidan av nämnder och styrelser, inrättat ett antal kommunala råd. 
Majoritetet av dessa ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen; 
Handikapprådet/Tillgänglighetsrådet, Idrotts- och friluftsrådet, Integrationsrådet, Näringslivsrådet, 
Pensionärsrådet, Skärgårdsrådet, Trygg i Österåker och Miljö- och klimatrådet. Därutöver har Barn-
och ungdomsrådet inrättats, vilket organisatoriskt ligger under Skolnämnden. De rådgivande 
organen har bland annat till uppgift att i de ärenden som berör råden, fungera som remissinstans till 
kommunens nämnder samt vara en kontaktyta till intresseorganisationer och allmänheten i 
kommunen. 

Förvaltningens slutsatser 
I och med att Österåkers kommuns ansvar för verksamhet reglerad i skollagen har förtydligats, anser 
förvaltningen inte att det finns anledning att inrätta ett utbildningsråd under Kommunstyrelsen. 
Skolnämnden ansvarar med undantag för själva driften, för verksamhet reglerad i skollagen. 
Produktionsstyrelsen ansvarar för kommunalt bedriven verksamhet reglerad av skollagen. 

En politisk styrgrupp samt en projektledningsgrupp bestående av tjänstemän, har utarbetat 
"Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisationen i Österåker". Principerna antogs av 
Kommun fullmäktige 2014-10-20, § 7:17. Principerna slår fast att beställarnämnden Skolnämnden 
och utförarnämnden Produktionsstyrelsen båda ansvarar för att inom ramen för den egna 
affärsmässigheten försöka hitta lösningar som också tillgodoser motpartens intressen. Sådana 
lösningar kan åstadkommas i direkta förhandlingar och överenskommelser inom ramen för 
beställarnas och utförarnas partsförhållande. Principerna omfattar även krav på hur 
medborgarperspektivet ska tillvaratas i Beställarnämndernas uppföljning och kommunikation. 
Skolnämnden kommer att tillämpa en fördjupad målstyrning och måluppföljning utifrån sitt 
ansvarsområde, för att eftersträva kommunens vision för framtiden, Vision 2020 samt bland andra 
det specifika målet om att vara den bästa skolkommunen i länet. Detta förutsätter bland annat en 
fördjupad kontakt med Produktionsstyrelsen och dess kommunala enheter samt med de enskilda 
utförarna. 

Skolförvaltningen poängterar att Skolnämndens ansvar för varje enskild elev, exempelvis att eleven 
ska uppnå målen i skolan, är densamma oavsett om eleven går i en kommunal eller i en enskild 
skola. Skolförvaltningen uppfattar att det motionärerna efterfrågar inom formen kommunalt råd, är 
det som Skolnämnden och Skolförvaltningen redan ansvarar över och genomför inom ramen för sitt 
reglemente, kommunens Vision och mål, samt de av Kommunfullmäktige antagna 
styrmodellsprinciperna för beställare-och utförarorganisadonen. Skolnämnden, likväl som 
Produktionsstyrelsen består av förtroendevalda från samtliga valtekniska samverkansgrupper. 

Mot bakgrund av vad som har anförts föreslår Kommunstyrelsens förvaltning, i samråd med 
skolförvaltningen, att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
- Styrmodellsprinciper för beställare- och utförarorganisadonen i Österåker, antagna 

2014-10-20, §7:17 
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Tjänsteutlåtande 
Ö Österåker 

Bilaga 
- Motion nr 21/2015 — Inrätta ett utbildningsråd 

31of Friman 
imundirektör 
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OSTEHÅfU-KS KOAJMUWT 
KOMMUNSTYRELSEN 

INRÄTTA ETT UTBILDNINGSRÄD 2015 06 l l 
fcrT P"i> 
Österåker pa plats / I lärarförbundets rankning av Sveriges skolkommuner för 2014 hamnade 

282 av 290. Detta är allt annat än bra och sänder tydliga signaler till oss politiker om att något 
måste göras 

Därför yrkar jag på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
utbildningsråd. 

Ett sådant råd skulle kunna innefattas av såväl privata som av kommunala representanter från 
vår kommuns skolverksamheter. 

Eftersom att råden inte är vilken arena som helst utan är en samlingsplats för oss partier att 
lyssna och ta till oss vad företrädarna från föreningar, verksamheter etc. säger så yrkar jag 
även på att varje valteknisk samverkan som tar sig till och finns representerade i 
kommunstyrelsen även finns representerade i utbildningsrådct. Det vore fullt rimligt om vi, 
med målet att bli länets bästa skolkommun också inhämtar kunskap från samma källa och det 
skulle underlätta för oss alla i vårt arbete att nå vårt mål som länets bästa skolkommun 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett utbildningsråd 
• Att företrädare från både privata och kommunala verksamheter ska finnas 

representerade i rådet 
• Att varje valteknisk samverkan i kommunstyrelsen finns representerade i rådet 

Levwito& 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) Heidi Stapf Ekström (MP) 

' AJ 
Marie Wei^se (SÖ) Xmi-ChrfstincTFurustrancf(S) 


