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Ansökan om del av AFA-medel för strukturåtgärder
Förslag till beslut
Utbildningsstyrelsen ansöker om medel enligt bilagd ansökan

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Enligt beslut av kommunstyrelsen 2013-11-26 § 241 öronmärks sammanlagt 19 167 tkr
av AFA-medel som återbetalas till Värmdö kommun år 2013 såsom pott för
genomförande av strukturåtgärder inom utbildningsstyrelsen, 15 210 tkr, och vård- och
omsorgsstyrelsen, 3 957 tkr. Utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen
medges inkomma, senast i samband med verksamhetsberättelsen för 2013, med ansökan
om att få ta del av potten för strukturåtgärder och därvid presentera motiv och underlag
för ansökan.
Med anledning av detta har utbildningsstyrelsen uppdragit till proVarmdo att
sammanställa ett underlag för ansökan om ersättning för åtgärder för strukturella
engångskostnader. Ansökan ska göras utifrån syftet att åstadkomma ökad måluppfyllelse
(mål 1-3) samt behov i redan givna uppdrag.
Utbildningsstyrelsens mål 1-3 är:
 Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka
 Elevernas kunskaper ska öka
 Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i
förskolan
Strukturella engångskostnader beskrivs i kommundirektörens och ekonomichefens
tjänsteskrivelse 2013-10-31 (dnr 13KS/0606): ”I bakgrunden kan finnas problematiska
förutsättningar när det gäller demografi och underlag eller i övrigt omvärldsfaktorer,
av betydelse, som varit svåra att förutse och påverka. Kostnader för strukturåtgärder
kan handla om att ta in extern kompetens för att analysera verksamhet och ekonomi och
komma med förslag till åtgärder. Det kan också röra sig om kostnader för rena
strukturåtgärder och som ett led i detta i specifika fall även skriva ned underskott.”
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Ärendebeskrivning
proVarmdo har tagit fram ett förslag till ansökan om medel där följande områden
prioriteras:
IKT satsning

Förslaget innebär att utbildningsstyrelsen ansöker om 8000 tkr för IKT satsning där
detaljerad projektplan utarbetas under första halvåret 2014 och åtgärder implementeras
under andra halvåret 2014. Strukturåtgärden är kopplat till samtliga mål och till
uppdraget att presentera en plan för att öka skolornas attraktionskraft.
Kompetensutveckling

Förslaget innebär att utbildningsstyrelsen ansöker om 4000 tkr för kompetensutveckling
inom prioriterade områden för flera olika yrkeskategorier inom utbildningsstyrelsens
verksamhetsområde. Strukturåtgärden är kopplad till samtliga mål.
Ekonomi – budget i balans

Förslaget innebär att utbildningsstyrelsen ansöker om 3210 tkr för analys av
Farstavikens skolas och Gustavsbergs gymnasium ekonomi och identifiering av
strukturella problem, samt åtgärder för att hantera strukturella problem i form av
minskning och nedskrivning av ackumulerat underskott. Strukturåtgärden är kopplad till
uppdraget budget i balans.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdos ledningsstöd och chefer inom utbildningsstyrelsens
verksamheter.
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