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Svar på motion nr 25/202I av Peter Nummert (RP) - Ta fram

riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anse motion nr 25/2021 besvarad i den del som avser framtagande av
riktlinjer för tilläggsbelopp med hänvisning till att riktlinjer beslutats i Förskole-

och grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

2. Avslå motion nr 25/2021 i den del som avser förslaget om bemanning för

üllämpning av riktlinjer för tilläggsbelopp, med hänvisning till att

Kommunfullmäktiges ansvar omfattar frågor av principiell beskaffenhet eller

annars av större Vikt och att förslaget om förvaltningens' Organisation,

bemanning och arbetsfördelning är ett ansvar som främst åvilar

utbildningsdirektören.

Reservation

Roslagspartiet reserverar sig i beslutet för punkt 1 eftersom: Frågorna inte är

besvarade eftersom:
- Riktlinjerna är behäftade med felaktigheter och saknar konkreta kriterier för

bestämning av tilläggsbelopp.

lethn] erna saknar den tydlighet som behövs för att två oberoende
handläggare ska kunna fatta likvärdiga beslut om tilläggsbelopp utifrån två

likvärdiga ansökningar Vilket skapar en rättsosäker handläggning av

myndighetsbeslut.
- Riktlinjerna gör att processen framstår än mer oklar än vad lagtexten gör och
är inte ett stöd för varken kommunens egen personal, politiker eller de som ska

ansöka om TB.

Vi vill att elever i behov av särskilt stöd ska kunna känna sig trygga med att

skolan de går på får de resurser de behöver för att ge eleven det stöd de har

behov av och rätt till oavsett Vilken rektor som gör ansökan.

Roslagspartlet reserverar sig i beslutet för punkt 2 eftersom detta är en fråga

om hur delegationen ges varför det inte handlar om att fatta något beslut som
ligger inom utbildnin'gsdjrektörens område och frågan är avgörande för att

skolpersonalen ska kunna ge eleverna det stöd de har behov av varför frågan

bör därmed återvinnas till GVN och FGN.
Eftersom Vi vill:

_ Skydda handläggare från yttre försök att påverka handläggares beslut,

exempelvis med hot av olika slag.

- Säkerställa likvärdiga beslut om TB oavsett handläggare * besluten är

myndighetsutövning och som sådant har nämnden ett stort ansvar att det sker

rättssäkert.
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- Säkerställa att kompetens finns om enskild handläggare blir sjuk eller slutar.

Roger Johansson (RP)

Michael Solander (MP) biträder reservationen.

Sammánfattning

Den 24 maj 2021 inkom till Österåkers kommun motion om att ta fram
riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp. Motionären föreslår att

utbildningsförvaltningen tar fram riktlinjer med konkreta kriterier för

bestämning av tilläggsbelopp. Motionären föreslår Vidare att riktlinjerna ska
vara tydliga så att tillämpningen blir rättssäker, utformade så att fristående

utförare kan förutse beslut om resurstilldelnjngen utifrån enskilda elevers

behov samt att riktlinjerna skall skrivas så att de också kan tillämpas för elever
inom den kommunala skolan som drivs av Kommunstyrelsens
produktionsutskott. Motionären föreslår även att utbildningsförvaltningen skall

ha minst två tjänstemän som kan tillämpa riktlinjerna Vid bestämning av
tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-03-09, § 3:11.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-02-28
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-02-03.
Förskole- och grundskolenämnden har behandlat ärendet 2022-01-25, § 1:11

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet 2022-01-26, §
1:6

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande
1. Anse moü'on nr 25/2021 besvarad i den del som avser framtagande av
riktlinjer för tilläggsbelopp med hänvisning till att riktlinjer beslutats 1 Förskole
-och grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbüdnjngsnämnden.
2. Avslå motion nr 25/2021 i den del som avser förslaget om bemanning för

tillämpning av riktlinjer för tilläggsbelopp, med hänvisning till att

Kommunfullmäktiges ansvar omfattar frågor av principiell beskaffenhet eller

annars av större Vikt och att förslaget om förvaltningens organisation,

bemanning och arbetsfördelning är en ett ansvar som främst åvilar

utbildningsdirektören.

Roger Johansson (RP) yrkar i första hand på återremiss av ärendet och i andra
hand på bifall till motionen.

Michael Solander (MP) biträder Rogerjohanssons (RP) yrkande om återremiss.
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Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska

avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras

idag röstar ja, den det ej Vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (3:17) med 9 ja-röster,

2 nej-röster, 2 avstår och 1 är frånvarande.

Propositionsordning Il

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

_

(M) yrkande eller enligt Roger Johanssons (RP) yrkande om bifall till motionen
och ñnner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkande.

Expedieras
Förskole- och gtundskolenämnden,

Gymnasie- och utvecldjngsnämnden,

Akt
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Österåker
Omröstningsiista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 2022-03-23, § 3:|7

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar X K
L Mathias Lindow, 1:e vice ordf. X X
L Ritva Elg X X
C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X
8 Ann-Christine Furusttand, 2:e Vice ordf. - Soña A (8) X
8 Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Centreras -

MP Michael Solander X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Netterström

Richard Orgård

Björn Pålhammar

KD Mikael Ottosson

Soña Almgren

RP Anna-Maria Tipper

V Golriz Kamangar

Resultat 9 2 2


