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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 13
Ansökan om del av AFA-medel för strukturåtgärder
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Ansöker om medel enligt bilagd ansökan.
2. Uppdrar till kontoret att återkomma med arbetet i samband med
BUP 2
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

proVarmdo har tagit fram ett förslag till ansökan om medel där följande
områden prioriteras:
a. 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.
b. 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.
c. 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.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-02-11
Förslag till utbildningsstyrelsens ansökan om del av AFA-medel för
strukturåtgärder
Yrkanden

Karin Aaseby (S) yrkar bifall till strukturåtgärderna IKT satsning (8 milj)
och kompetensutveckling (4 milj) samt att
1. 300 000 kronor avsätts för en analys av orsakerna bakom de stora
underskotten på Farstavikens skola och Gustavsbergs gymnasium
samt framtagande av åtgärdsförslag.
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2. 2,9 miljoner avsätts för att stötta inrättandet av en läxstudio på
samtliga grundskolor (åk 6-9) samt gymnasieskolor under 2014.
Per-Olof Fransson (KD) yrkar bifall till kontorets förslag.
Max Ljungberg (MP) yrkar att styrelsen uppdrar till kontoret att återkomma
med arbetet i samband med BUP 2 och avslag på Aasebys yrkanden.
Proposition

Ordföranden ställer proposition om styrelsen beslutar enligt kontorets
förslag punkt a. och b. och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition om styrelsen beslutar enligt kontorets
förslag punkt c. eller enligt Aasebys yrkanden 1 och 2 och finner att
styrelsen beslutar enligt kontorets förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller kontorets förslag röstar ja, den som bifaller Aasebys
yrkanden röstar nej.”
Styrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster enligt kontorets förslag
(voteringslista 1).
Ledamöter
Ja
Max Ljungberg (MP)
Malin Bellander (M)

Nej

Avstår

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Bill Bergman (M)
Lars-Erik Wåhlström (FP)
Per-Olof Fransson (KD)

X
X
X
X

Cecilia Ramning (S)
Tjänstgörande ersättare
Ulla Björn (MP)

X

Christer Hedberg (S)

X

Ordföranden ställer proposition om Ljungbergs tilläggsyrkande bifalles och
finner att det bifalles.
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Reservationer och protokollsanteckningar

Värmdökoalitionen lämnar följande protokollsanteckning:
” Vi i Värmdökoaltionen är väldigt glada att vi nu ansöker om att använda
drygt 15 miljoner kronor för tre ytterst viktiga strukturella områden. Detta är
en fantastisk möjlighet att ytterligare förstärka de kommunala skolorna!
a) medel för att göra en stor satsning inom IKT, där vi satsar på uppbyggnad
av system och ökad likvärdighet mellan enheter såväl som hur vi kan öka
vår profilering som attraktiva skolor.
b) medel för att fortsätta vår kompetensförstärkning inom ledarskap och
andra utvecklingsområden som vi satsat stort på under hela mandatperioden.
c) att vi analyserar och sätter in konkreta åtgärder för att komma till rätta
med strukturella underskott i några hårt utsatta enheter.
Vi kan även konstatera att en enig styrelse ställer sig bakom de tre förslagen,
så när som på att oppositionen föredrar att skapa läxstudios före att sätta in
åtgärder som minskar underskott. Även om läxhjälp på olika sätt är bra
förslag, är det ingen engångssatsning vilket är ett villkor för ansökan.
Samtidigt kan vi konstatera att varken förvaltningen eller den politiska
majoriteten anser att detta är ett lika angeläget område för en satsning.
Samtidigt undrar vi hur oppositionen önskar att vi i styrelsen arbetar för att
minska de strukturella underskotten? Hittills har de varit oförmögna att
ställa sig bakom beslut om strukturella förändringar inom förskola och skola
och nu väljer de att inte satsa nära 3 mkr i konkreta åtgärder för att minska
underskotten."
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
” Den socialdemokratiska gruppen noterar med glädje att majoriteten har
anammat principen från vårt budgetförslag att låta AFA-medlen komma
verksamheterna – och främst skolan – till del i olika engångsåtgärder, något
som enligt det ekonomiskt ansvariga kommunalrådet varit omöjligt när vi
tidigare har föreslagit detta.
Vi har under hela processen (tidigare beslut i bl a KS) betonat vikten av att
medlen används på det sätt och till de syften som beslutet syftar till
(strukturella engångsåtgärder), och inte som ett sätt att släta över allmänna
underskott. Därför yrkade vi bifall till strukturåtgärderna IKT satsning (8
milj) och kompetensutveckling (4 milj) samt lade ett eget yrkande att 300
000 kronor avsätts för en analys av orsakerna bakom de stora underskotten
på Farstavikens skola och Gustavsbergs gymnasium samt framtagande av
åtgärdsförslag. Vi ser att det finns en stor risk med majoritetens förslag, då
de resterande 2,9 miljoner riskerar att användas till att täcka allmänna
underskott. Även om underskotten är orsakade av strukturella problem, som
t ex att skolpengen respektive programpengen inte räcker till för att
undervisa de elevgrupper som går på de respektive skolorna, då de erfordrar
mindre undervisningsgrupper och i vissa fall längre tid för att uppnå målen,
är det inte försvarbart att använda AFA-pengarna till detta. För denna typ av
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problematik krävs det andra typer av åtgärder och beslut än att att täcka
effekten av systemfel med tillfälliga AFA-pengar.
Vi ser att resurserna skulle komma eleverna mer till gagn genom att satsa de
2,9 miljonerna på ett pilotprojekt där samtliga grundskolor (åk 6-9) och
gymnasieskolor ges resurser för att stötta inrättandet av en läxstudio under
2014. Vi ser hur läxstudion kunde vara ett ettårigt projekt som därefter
utvärderas. Ger läxstudion en positiv effekt på elevernas måluppfyllelse ska
skol- och programpeng höjas med motsvarande resurser på permanent basis.
Förslaget presenterades redan i vår budget 2014.”
Ej tjänstgörande ersättare Helena Valentin (V) antecknar till protokollet att
hon hade bifallit Karin Aasebys (S) yrkande om hon tjänstgjort vid dagens
sammanträde.
Sändlista

Kommunstyrelsen
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