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Åkersberga den 23 januari 2018 
Motion till kommunfullmäktige 

Kompetensförsörjning av fritidspedagoger 

Under flera år så har det varit brist på att tillgå utbildade fritidspedagoger. I 
framtidsanalysen som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterade 2015 hamnade 
fritidspedagoger fortsatt i kategorin påtaglig risk för underskott. I analysen kan vi se att 
pensionsavgångarna förväntas bli stora inom gruppen då tvåtredjedelar av arbetskraften 
idag är 45 år eller äldre. 

Tillgången på utbildade fritidspedagoger beräknas minska med 20% under prognosperioden. 
Samtidigt ökar efterfrågan med 25% eftersom antalet barn inom grundskolan beräknas öka 
kraftigt. Det framtida tillskottet av nyutexaminerade fritidspedagoger täcker endast ungefär 

hälften av behovet. 

I skrivande stund finns det 76 lediga tjänster annonserade i regionen, ett antal av dessa i vår 
egen kommun. Precis som att kommunen aktivt arbetar för att säkra 
kompetensförsörjningen avförskollärare genom att erbjuda barnskötare utbildning till 
förskollärare så måste vi lyfta yrkeskategorin fritidspedagoger. 

Mot bakgrunden ovan yrkas följande 

Att Österåkers kommun skall ta fram ett utbildningsprogram för att erbjuda 
barnskötare att utbilda sig till fritidspedagoger. 

För Socialdemokraterna 

Kristina Embäck 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kom munfullmäktige 2018-01-29 

KF § 1: 13 dnr respektive motion 

Nya motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motioner nr 1/2018, nr 2/2018 och nr 3/2018 får väckas och remitteras 
till Kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 3 motioner. 

1. Motion nr 1 /2018 — Förändrad/Ny skyltpolicy i Österåker Björn Molin (RP) 
Av 

2. Motion nr 2/2018 - Boulehall Österåket Ann-Christine Furustrand (S), 
Kristina Embäck (S) 

3. Motion nr 3/2018 - Kompetensförsörjning 
av fritidspedagoger 

Kristina Embäck (S) 

Expedieras 
Kommunkansliet 

Cf] V b 
Justerandfes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker Remiss av motion: 
Dnr KS 2018/0031 

Motionen väcktes i KF 2018-01-29 KF § 1:13 "Kompetensförsörjning av 
fritidspedagoger" 
Besvaras så snart som möjligt. 

Nämnd Remiss 
X = JA 

Remittering sker av följande orsak 

Kommunstyrelsen, 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Skolnämnden, i samråd med 
Produktions förvaltningen 

X Enligt SKN:s reglemente 

Miljö- och hälso
skyddsnämnden 

Produktionsstyrelsen 

Socialnämnden 

Valnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Till ovanstående nämnd/styrelse remitteras härmed bifogad motion för behandling på 
respektive sammanträde samt för nämndsekreterare att anmäla till KS/KF- tåg för vidare 
behandling. 

Michaela Fletcher (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-01-29 

KF § 1:13 dnr respektive motion 

Nya motioner och interpellatiorier 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motioner nr 1/2018, nr 2/2018 och nr 3/2018 får väckas och remitteras 
till Kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 3 motioner. 

1. Motion nr 1 /2018 - Förändrad/Ny skyltpolicy i Österåker Björn Molin (RP) 
Av 

2. Motion nr 2/2018 - Boulehall Österåker Ann-Christine Furustrand (S), 
Kristina Embäck (S) 

3. Motion nr 3/2018 - Kompetensförsörjning 
av fritidspedagoger 

Kristina Embäck (S) 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

°f) V t* 
Justerandps signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker Remiss av motion: 
Dnr KS 2018/0031 

Motionen väcktes i KF 2018-01-29 KF § 1:13 "Kompetensförsörjning av 
fritidspedagoger" 
Besvaras så snart som möjligt. 

Nämnd Remiss 
X = JA 

Remittering sker av följande orsak 

Kommunstyrelsen, 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Skolnämnden, i samråd med 
Produktionsförvaltningen 

X Enligt SKN:s reglemente 

Miljö- och hälso
skyddsnämnden 

Produktionsstyrelsen 

Socialnämnden 

Valnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Till ovanstående nämnd/styrelse remitteras härmed bifogad motion för behandling på 
respektive sammanträde samt för nämndsekreterare att anmäla till KS/KF- tåg för vidare 
behandling. 

Michaela Fletcher (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Österåker 

Sammanträdesprotokoll för Kommu nfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6 :9 Dnr. KS 2016/0280 

Särskild satsning på naturvetenskap och teknik inom förskola och 
skola i Österåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Skolnämnden att planera och 
genomföra en särskild satsning inom NO/teknik i enlighet med 
utvecklingsprogram för NO/teknik, daterad 2016-08-25. 

2. Finansiering för särskild satsning inom NO/teknik sker med 500 000 
kronor inom Skolnämndens budgetram 2016. 

Sammanfattning 
Behovet av ökad kunskap och intresse för naturvetenskap och teknik hos barn och elever har 
uppmärksammats nationellt. För att stödja utvecklingen bom dessa ämnesområden görs en 
särskild NO/tekniksatsning inom Österåkers kommun 2016. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:33. 
— Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-08-26. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om 
detta även kan blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet, Skolnämnden, Ekonomienheten 

Justerahdes signatuff 2r Utdragsbestyrkande 
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Motion till kommunfullmäktige 

Kompetensförsörjning av fritidspedagoger 

Under flera år så har det varit brist på att tillgå utbildade fritidspedagoger. I 
framtidsanalysen som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterade 2015 hamnade 
fritidspedagoger fortsatt i kategorin påtaglig risk för underskott. I analysen kan vi se att 
pensionsavgångarna förväntas bli stora inom gruppen då två tredjedelar av arbetskraften 
idag är 45 år eller äldre. 

Tillgången på utbildade fritidspedagoger beräknas minska med 20 % under prognosperioden. 
Samtidigt ökar efterfrågan med 25% eftersom antalet barn inom grundskolan beräknas öka 
kraftigt. Det framtida tillskottet av nyutexaminerade fritidspedagoger täcker endast ungefär 
hälften av behovet. 

I skrivande stund finns det 76 lediga tjänster annonserade i regionen, ett antal av dessa i vår 
egen kommun. Precis som att kommunen aktivt arbetar för att säkra 
kompetensförsörjningen av förskollärare genom att erbjuda barnskötare utbildning till 
förskollärare så måste vi lyfta yrkeskategorin fritidspedagoger. 

Mot bakgrunden ovan yrkas följande 

Att Österåkers kommun skall ta fram ett utbildningsprogram för att erbjuda 
barnskötare att utbilda sig till fritidspedagoger. 

För Socialdemokraterna 

Kristina Embäck 



0 Österåker D . Remiss av motion: 
Dnr KS 2018/0031 

Motionen väcktes i KF 2018-01-29 KF § 1:13 "Kompetensförsörjning av 
fritidspedagoger" 
Besvaras så snart som möjligt. 

Nämnd Remiss 
X - JA 

Remittering sker av följande orsak 

Kommunstyrelsen, 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Skolnämnden, i samråd med 
Produktions förvaltningen 

X Enligt SKN:s reglemente 

Miljö- och hälso
skyddsnämnden 

Produktionsstyrelsen 

Socialnämnden 

Valnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Till ovanstående nämnd/styrelse remitteras härmed bifogad motion för behandling på 
respektive sammanträde samt för nämndsekreterare att anmäla till KS/KF- tåg för vidare 
behandling. 

Michaela Fletcher (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 



B Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-01-29 

KF § 1 :13 dnr respektive motion 

Nya motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motioner nr 1/2018, nr 2/2018 och nr 3/2018 får väckas och remitteras 
till Kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 3 motioner. 

1. Motion nr 1/2018 - Förändrad/Ny skyltpolicy i Österåker Björn Molin (RP) 
Av 

2. Motion nr 2 /2018 - Boulehall Österåker Ann-Christine Furustrand (S), 
Kristina Embäck (S) 

3p Motion nr 3/2018 - Kompetensförsörjning 
av fritidspedagoger 

Kristina Embäck (S) 

Expedieras 
Kommunkan s lie t 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


