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Dnr. KS 2018/0360 

Svar på motion nr 20/2018 från Ann-Christine Furustrand (S), 
Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)- NPF säkra 
tjänstemän och politiker i Österåkers Kommun 

Produktionsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 20/2018 besvarad med hänvisning till att det är varje 
huvudmans uppgift att tillse att personal vid förskole- och skolenheter ges 
möjlighet till kompetensutveckling samt att det sedan VT 2019 sker en 
implementering av modellen "Att möta olikheter", som syftar till att höja 
kompetensen hos all personal om barn och elevers olika behov och 
förutsättningar. 

Sammanfattning 

Motionärerna föreslår i sin motion att personal, tjänstemän och politiker i 
kommunen genomgår en "NPF-säkring" 

Beslutsunderlag 

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-02-24. 
Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-11. 
Protokollsutdrag från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-10-09, 
§ 7:6.
U tbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30.
Protokollsutdrag från Förskole- och grundskolenämnden 2019-10-08, § 7:7.

U tbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30.

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
motion nr 20/2018 besvarad med hi:invisning till att det i:ir varje huvudmans 
uppgift att tillse att personal vid förskole- och skolenheter ges möjlighet till 
kompetensutveckling samt att det sedan VT 2019 sker en implementering av 
modellen "Att möta olikheter", som syftar till att höja kompetensen hos all 
personal om barn och elevers olika behov och förutsättningar. 

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

Forts. 
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Propositionsordning 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens 
produktionsutskott 

2020-03-04 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) 

yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) yrkande. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för l'vlichaela Fletchers (NI) 

yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar 

neJ. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 2 ja-röster och 1 nej

röster. 

Expedieras 

Akt 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2019 - 2022), KSPU 2020-03-04, § 3:4

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare 

M IVIichaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 

s Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

Resultat 

J N A 

X 

X 

X 

2 1 -




