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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152
Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna (KS 2019.360)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) och Gustav Elfström (S) reserverar sig till förmån för Jerri Bergströms (S) 
yrkande. 

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2019-11-11 en motion om

(1) att Vallentuna kommun ska fortsätta med att erbjuda förskollärarutbildning till 
intresserade barnskötare under de kommande åren samt
(2) att barnskötarutbildningen erbjuds även i fortsättningen till medarbetare som saknar det i 
förskolorna.

Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden som föreslår att fullmäktige 
anser motionen besvarad. Andelen förskollärare fortfarande är låg, och förvaltningen planerar 
att fortsätta utbildningssatsningen de kommande åren. Samtliga barnskötare med fast 
anställning men utan formell utbildning har genomgått en obligatorisk utbildning som 
erbjudits på arbetstid. Från och med maj månad har Vallentuna kommun därför endast 
utbildare barnskötare och legitimerade förskollärare på fasta tjänster i de kommunala 
förskolorna. Vid nyanställning på tillsvidaretjänster är barnskötarutbildning ett krav.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionens första att-sats, och att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
anser motionens andra att-sats besvarad.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande och sitt eget yrkande 
mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsen 2020-09-21
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 §109  Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
 Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
 Motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, remiss om motion om fortsatt utbildning i 

förskolorna
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109
Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna (KS 2019.360)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2019-11-11 en motion om

(1) att Vallentuna kommun ska fortsätta med att erbjuda förskollärarutbildning till 
intresserade barnskötare under de kommande åren samt
(2) att barnskötarutbildningen erbjuds även i fortsättningen till medarbetare som saknar det i 
förskolorna.

Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden som föreslår att fullmäktige 
anser motionen besvarad. Andelen förskollärare fortfarande är låg, och förvaltningen planerar 
att fortsätta utbildningssatsningen de kommande åren. Samtliga barnskötare med fast 
anställning men utan formell utbildning har genomgått en obligatorisk utbildning som 
erbjudits på arbetstid. Från och med maj månad har Vallentuna kommun därför endast 
utbildare barnskötare och legitimerade förskollärare på fasta tjänster i de kommunala 
förskolorna. Vid nyanställning på tillsvidaretjänster är barnskötarutbildning ett krav.

Yrkanden
Gustav Elfström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), ställer Gustav Elfströms (S) yrkande och sitt eget yrkande 
mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa 
Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
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 Motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, remiss om motion om fortsatt utbildning i 

förskolorna

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om fortsatt 
utbildning i förskolorna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet i korthet
Jaana Tilles (S) väckte 2019-11-11 en motion om 
(1) att Vallentuna kommun ska fortsätta med att erbjuda förskollärarutbildning till 
intresserade barnskötare under de kommande åren samt
(2) att barnskötarutbildningen erbjuds även i fortsättningen till medarbetare som 
saknar det i förskolorna.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden som föreslår att 
fullmäktige anser motionen besvarad. Andelen förskollärare fortfarande är låg, och 
förvaltningen planerar att fortsätta utbildningssatsningen de kommande åren. 
Samtliga barnskötare med fast anställning men utan formell utbildning har 
genomgått en obligatorisk utbildning som erbjudits på arbetstid. Från och med maj 
månad har Vallentuna kommun därför endast utbildare barnskötare och legitimerade 
förskollärare på fasta tjänster i de kommunala förskolorna. Vid nyanställning på 
tillsvidaretjänster är barnskötarutbildning ett krav.
 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion
3. Yttrande

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Barn- och ungdomsnämnden 
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2Bl9 -1Í- I 1

Soc ia [demokraterna
ËRAMTiÛSFARTIET

Kommunfullmäktige i Vallentuna

Motion

Vallentuna kommun har under året erdudit fastanställda barnskötare
möjligheten att vidareutbilda sig till florskollärare vid sidan av arbetet. En
handfull barnskötare har påbörjat sin utbildning. Utbildningssatsningen är viktig
for att kunna garantera kvalitén i kommunala forskolorna. Förskolorna själva
önskar att satsningen fortsätter även under de kommande åren eflersom
florskollärarbristen är så stor i Vallentuna.

Även outbildade med anställning i forskolorna har beretts utbildning till
barnskötare. Även denna utbildning är behövlig.

Därför föreslår jag

Att Vallentuna kommun fortsätter med att erbjuda ftirskollärarutbildning
till intresserade barnskötare under de kommande åren.

Att barnskötarutbildningen erbjuds även i fortsättningen till medarbetare
som saknar det i füirskolorna.

Vallentuna 11 november 2019

Jaana Tilles



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34
Remissvar, motion om fortsatt utbildning i förskolorna (BUN 2019.659)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Reservationer
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fått en remiss om en motion om utbildning för 
förskolepersonal i kommunens verksamheter. Motionen innehåller följande två att-satser:
- Att Vallentuna kommun fortsätter med att erbjuda förskollärarutbildning till intresserade 
barnskötare under de kommande åren.
- Att barnskötarutbildningen erbjuds även i fortsättningen till medarbetare som saknar det i 
förskolorna.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019 om en satsning för att höja andelen förskollärare 
i kommunen. Satsningen innebär att förvaltningen ger ett ekonomiskt stöd i from av 
vikarieersättning till de utförare som har barnskötare som studerar till förskollärare en dag i 
veckan. Ersättningen utgår till både privat och kommunal verksamhet. Vid starten ht 2019 
omfattades sex barnskötare av satsningen, inför terminsstart vt 2020 har ytterligare deltagare 
tillkommit och totalt antal är nu nio deltagare. Barnskötarna studerar och arbetar samtidigt 
vilket bidrar till ett ökat kollegialt lärande och en kvalitetshöjning då teori och praktik fogas 
samman redan från utbildningsstart. Satsningen har tagits emot mycket positivt av både 
privata och kommunala rektorer, önskan är att denna satsning ska fortgå då det för många 
pedagoger är en process innan de får grundläggande behörighet och kan söka in till 
exempelvis Södertörn. Enligt barn- och ungdomsnämndens beslut från 2018 ska satsningen 
pågå till dess att 10-15 barnskötare har utbildats till förskollärare. Eftersom det är fortsatt låg 
förskollärartäthet på många förskolor planerar förvaltningen att fortsätta satsningen till dess 
att 15 har utbildats till förskollärare. Barn- och ungdomsförvaltningen planerar således att 
fortsätta satsningen de kommande åren.

I de kommunala förskolorna har även en satsning gjorts på de barnskötare som har en fast 
anställning men som saknar formell utbildning. Genom omställningsfonden har medel ansökts 
för att kunna genomföra en barnskötarutbildning på distans men med fysiska träffar under sex 
tillfällen i Vallentuna. Utbildningen har varit obligatorisk och erbjudits på arbetstid för att 
skapa förutsättningar för alla att kunna genomföra. Detta innebär att Vallentuna från maj 
månad endast har utbildade barnskötare och legitimerade förskollärare på fasta tjänster i de 
kommunala förskolorna. Vid nyanställning på tillsvidaretjänster är barnskötarutbildning ett 
krav.
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Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förskoleutskottets förslag.
 
Sandra Rudeberg (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionens första att-sats: - Att Vallentuna kommun fortsätter med att erbjuda 
förskollärarutbildning till intresserade barnskötare under de kommande åren.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han först ställer den del av sitt yrkande som rör 
motionens första att-sats mot Sandra Rudebergs (S) yrkande. Sedan ställer han proposition på 
den del av sitt yrkande rör motionens andra att-sats. Barn- och ungdomsnämnden godkänner 
beslutsgången. 
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer den del av sitt yrkande som rör motionens första att-
sats mot Sandra Rudebergs (S) yrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar enligt hans eget yrkande.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på den del av sitt yrkande rör motionens 
andra att-sats och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §13 BUN FU Remissvar, motion om fortsatt utbildning i förskolorna
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-05, Remissvar, motion om fortsatt utbildning i förskolorna
 Remiss, Motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
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Tjänsteskrivelse

Remissvar, motion om fortsatt 
utbildning i förskolorna

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsnämnden har fått en remiss om en motion om utbildning för 
förskolepersonal i kommunens verksamheter. Motionen innehåller följande två att-
satser:
- Att Vallentuna kommun fortsätter med att erbjuda förskollärarutbildning till 
intresserade barnskötare under de kommande åren.
- Att barnskötarutbildningen erbjuds även i fortsättningen till medarbetare som 
saknar det i förskolorna.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019 om en satsning för att höja andelen 
förskollärare i kommunen. Satsningen innebär att förvaltningen ger ett ekonomiskt 
stöd i from av vikarieersättning till de utförare som har barnskötare som studerar till 
förskollärare en dag i veckan. Ersättningen utgår till både privat och kommunal 
verksamhet. Vid starten ht 2019 omfattades sex barnskötare av satsningen, inför 
terminsstart vt 2020 har ytterligare deltagare tillkommit och totalt antal är nu nio 
deltagare. Barnskötarna studerar och arbetar samtidigt vilket bidrar till ett ökat 
kollegialt lärande och en kvalitetshöjning då teori och praktik fogas samman redan 
från utbildningsstart. Satsningen har tagits emot mycket positivt av både privata och 
kommunala rektorer, önskan är att denna satsning ska fortgå då det för många 
pedagoger är en process innan de får grundläggande behörighet och kan söka in till 
exempelvis Södertörn. Enligt barn- och ungdomsnämndens beslut från 2018 ska 
satsningen pågå till dess att 10-15 barnskötare har utbildats till förskollärare. 
Eftersom det är fortsatt låg förskollärartäthet på många förskolor planerar 
förvaltningen att fortsätta satsningen till dess att 15 har utbildats till förskollärare. 
Barn- och ungdomsförvaltningen planerar således att fortsätta satsningen de 
kommande åren.

I de kommunala förskolorna har även en satsning gjorts på de barnskötare som har en 
fast anställning men som saknar formell utbildning. Genom omställningsfonden har 
medel ansökts för att kunna genomföra en barnskötarutbildning på distans men med 
fysiska träffar under sex tillfällen i Vallentuna. Utbildningen har varit obligatorisk och 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2020-03-05

DNR BUN 2019.659 
SID 2/2

erbjudits på arbetstid för att skapa förutsättningar för alla att kunna genomföra. Detta 
innebär att Vallentuna från maj månad endast har utbildade barnskötare och 
legitimerade förskollärare på fasta tjänster i de kommunala förskolorna. Vid 
nyanställning på tillsvidaretjänster är barnskötarutbildning ett krav.

Susanna Falk
Utbildningschef 

______________________
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Remiss 
Motion (S) om fortsatt utbildning i 
förskolorna  

Svar på remissen önskas senast: 2020-05-01 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 

 
 
 
 
 

mailto:registrator.klk@vallentuna.se
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Kommunfullmäktige i Vallentuna

Motion

Vallentuna kommun har under året erdudit fastanställda barnskötare
möjligheten att vidareutbilda sig till florskollärare vid sidan av arbetet. En
handfull barnskötare har påbörjat sin utbildning. Utbildningssatsningen är viktig
for att kunna garantera kvalitén i kommunala forskolorna. Förskolorna själva
önskar att satsningen fortsätter även under de kommande åren eflersom
florskollärarbristen är så stor i Vallentuna.

Även outbildade med anställning i forskolorna har beretts utbildning till
barnskötare. Även denna utbildning är behövlig.

Därför föreslår jag

Att Vallentuna kommun fortsätter med att erbjuda ftirskollärarutbildning
till intresserade barnskötare under de kommande åren.

Att barnskötarutbildningen erbjuds även i fortsättningen till medarbetare
som saknar det i füirskolorna.

Vallentuna 11 november 2019

Jaana Tilles
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