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Utbildningsstyrelsens plan för budget i balans
Utbildningsstyrelsens beslut

Godkänner proVarmdos förslag till plan för budget i balans.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Nämnder/styrelser som prognostiserar ett underskott ska inför
kommunstyrelsens sammanträde i september redovisa en plan, antagen i
respektive nämnd/styrelse senast i juni, för att komma till rätta med
underskotten.
proV får i uppdrag att till junimötet redovisa en plan för att komma tillrätta
med de underskott för de resultatenheter som prognostiserar ett
budgetunderskott och som inte har ett ackumulerat överskott.
Handlingar

Tjänsteskrivelse 2013-06-11
Yrkanden

Per-Olof Fransson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Reservation och protokollsanteckningar

S-gruppen deltar inte i beslutet.
Koalitionen lämnar följande PA:
”Vi i Värmdökoalitionen registrerar att oppositionen väljer att inte delta i
beslutet om en plan för budget i balans. Trots att de tidigare valt att ställa sig
bakom att ge det uppdrag dagens plan är svaret på. Oppositionen anför
muntligt att de anser att det finns behov av se över strukturella frågor men
lämnar inga förslag på konkreta åtgärder som har bäring på att få budget i
balans. Samtidigt har de avstått från att delta i flera av de strukturella
åtgärder vi vidtagit under mandatperioden.
Utbildningsstyrelsens huvuduppgift är att på olika sätt verka för att få en så
attraktiv och bra verksamhet som möjligt utifrån förutsättningen budget i
balans. I det arbetet har alla ledamöter och ersättare, oavsett politisk
tillhörighet, ett ansvar. Kommunrevisionen och kommunfullmäktige har
riktat kritik mot Utbildningsstyrelsen för att vi under 2012 inte vidtagit
tillräckligt med åtgärder för att få budget i balans. Vi finner det därför
märkligt att oppositionen väljer att diskutera frågan utan att göra några
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konkreta yrkanden, för att sedan inte delta i beslutet kring denna plan med
tydliga och konkreta förslag på åtgärder för en budget i balans för våra
verksamheter för budgetåret 2013”.
S-gruppen lämnar föjande protokollsanteckning:
”Inom Värmdö kommun måste vi hitta tillbaka till ett sunt budgetarbete som
utgår från mål och visioner.
Vi måste hela tiden ha målen på näthinnan och låta dessa styra
budgetprocessen.
Detta är inget nytt "hokus-pokus", utan ett väl etablerat synsätt inom både
offentlig och privat sektor.
För stunden ser det inte ut så i Värmdö kommun. Nu är det hela tiden
reaktiva besparingsåtgärder som är rådande.
Inom den socialdemokratiska visionen för hur utbildning skall drivas ryms
visioner för framtiden.
Där ryms tron på att det går att utveckla den kommunala skolan. Att låta den
återta en topplacering på världsrankingen.
Det är med sorg i hjärtat vi nu ser att majoritetens medicin för den
kommunala skolan stavas "åtstramning".
Ur ett socialdemokratiskt perspektiv leder den typen av politik endast åt ett
håll: en lång och plågsam död för den kommunala skolan.”
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