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Motion till Österåkers kommunfullmäktige

Återta KOMVUX för att bättre anpassa efter kommunens behov

Österåker behöver återta full râdighet över den kommunala vuxenutbildning varför vi i denna motion

föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag om att Österåkers kommun lämnar Kunskapscentrum

Nordost (KCNO) och ser till att KOMVUX i Österåker återgår i kommunalt huvudmannaskap.

Samarbeta med andra kommuner i vuxenutbildningsfrågorna för att kunna erbjuda ett brett

utbildningsutbud kan ske på annat sätt som till exempel att teckna samarbetsavtal.

Österåker har behov av att erbjuda vuxna möjligheter till att gradera upp sina kunskaper för att

återgå ut på arbetsmarknader, för att ge möjligheter för nya karriärvägar. För det lokala näringslivet

kan ett väl använt Komvux innefatta skräddarsydd utbildning inom områden där det är svårt att

rekrytera personal med rätt utbildning. För kommunen är Komvux ett bra verktyg för att ge

utbildning för att rekrytera personal inom tillexempel omsorg. Likaså kan Komvux ge människor med
svag anknytning till arbetsmarknaden en möjlighet att gå från försörjningsstöd till egen försörjning.

Komvux är en mycket bra modell för såväl samhället som för individen. Österåker som kommun har

mycket att vinna på att återta Komvux och få total rådighet över Komvux möjligheter, vilket vi

föreslår att Österåker nu gör.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

Att Österåker återtar KOMVUX i egen regi samt lämnar KCNO
( Kunskapscentrum Nordost)
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Ann-Christine trand ngela Westerlund

Anders Pettersson Kristina Embäck
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KF§ 4:20 Dnr. Respektive motion. KS 20|9l0020

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 5/2019, nr 6/2019, nr 7/2019, nr 8/2019 och nr 9/2019 får

väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

2. Interpellationer nr 4/2019, nr 5 /2019 och nr 6/2019 får ställas och
besvaras vid ett kommande sammanträde.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har inkommit 5 motioner.

AV
[4 Motion nr 5 /201 9 .,. Operation: Rädda bina, fjärilar och Ann-Christine Furustmnd (5)

andra pollinatörer Ånders Pettersson (S)

1 ?Motion nr 6/2019 - Inför riktlinjer och medboendeavtal Ånn-Chriscinc Furustrand (S)

521 att ingen står bostadslös igen! Lars Frid (S)

3. Motion nr 7/2019 -« Säkra Vägövergångar längs 2761111 Ann-Christine Furustrand (5),

Mats Larsson (8)

4. Motion nr 8/2019 - Återta KOMVUX för att bättre Ann-Christine Furustmnd (S),
'

anpassa. efter kommunens behov Ingela Westerlund (S),

Änders Pettersson (S)

Kristina ljirnbäck (S)

5. Motion nl: 9/2019 - :\1.'ber_smiljön i Wim verksamheter Ann-Christine Filtus'tmüd (S),

Margareta Olin (5)-

Lars Frid (5)

Till dagens sammanträde har inkommit 3 interpellationer.

AV
1. Interpellation nr 4/2019 - Vilka åtgärder tänker du vidta ;\nn»(1hristjnc l5'7urustmnd (S)

för att öka ordningen och tryggheten

i Åkersberga Centrum?

2.111terpcllation nr 5/ 2(1)! 9 ;hc-:rm kravet: på återbetalning ;Mn-Christine ["urustmnd (S)

av redan utbcmlt tillfälligt kommunhiclmg!
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Justerandes Signaturen" Utdragsbestyrkande
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Av
3. lntcrpc-llmio11 nr 6/20 [9 ,- Ska besöksnäringm Lll'gzl frun .\nn-Clm'srinc Furustmnd (5)

näringslivssn'atcgin?

Förslag till beslut

Ordföranden föreslar att motioner nr 5/2()l9\ nr 6/2019, nr 7/2019, nr 8,-”2019 och nr

9/2019 medges väckas samt att interpellation nr 4/2019. nr 5/2U19 och mr 6/2“ [9 medges
ställas.

Propositionsordning

deförzmdcn frågar om ülllmäkrige kan besluta i enlighet med av ordf("›mnclc1:1 redovisat

förslag och Elmer frågan med in besvarad.

Expedieras
- Kommunkansüet
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Österåker
Remiss av motion nr 8/2019
Dnr: KS 2019/0137

Motionen väcktes i KF 2019-04-29 KF § 4:20 ”Återta KONIVUX för att bättre

anpassa efter kommunens behov”

Anmäl på tåg och besvara så snart som möjligt.

Nämnd Remiss
X=jA

Remittering sker av följande orsak

Kommunstyrelsen,

Byggnadsnämnden

Förskole- och

grundskolenämndcn

Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden

Enligt GVst reglemente

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälso-

skyddsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Val- och demokratinämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Till ovanstående nämnd/ styrelse remitteras härmed bifogad motion för behandling.

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande


