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Utbildningsstyrelsen 2014-03-27 § 24
Långsiktig plan för att arbeta in ackumulerade underskottuppdrag 14 november 2013
Utbildningsstyrelsens beslut

Godkänner rapporten.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
Ärendebeskrivning

Resultatenheterna inom proVarmdo har tom 2012 ett ackumulerat
underskott på 17 mnkr. För att arbeta in de ackumulerade underskotten
krävs kostnadseffektiviseringar och anpassningar av verksamheten till givna
intäkter. Flera av enheterna behöver mer än ett år för att komma i balans. En
budget i balans innevarande år underlättar arbetet med att arbeta in
ackumulerade underskott.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-03-13
Långsiktig plan för att arbeta in ackumulerade underskott – uppdrag 14
november 2013
Långsiktig plan för att arbeta in ackumulerat underskott för de enheter som
har nytillsatta chefer
Plan för ackumulerade underskott
Yrkanden

Karin Aaseby (S) att proVarmdo, utifrån den långsiktiga planen för
att arbeta in ackumulerade underskott, värderar hur kvaliteten påverkas i
verksamheterna.
Max Ljungberg (MP) yrkar avslag på Aasebys yrkande och bifall till
kontorets förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition om styrelsen beslutar enligt kontorets
förslag och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition om Aasebys tilläggsyrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som avslår Aasebys yrkande röstar ja, den som bifaller yrkandet röstar
nej.”
Följande röstar ja:
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Max Ljungberg (MP), Malin Bellander (M), Bill Bergman (M), Nasim Mir
(M), Per-Olof Fransson (KD), Sally Thornton (MP)
Följande röstar nej:
Karin Aaseby (S), Christer Hedberg (S), Pelle Blom (S)
Styrelsen beslutar med sex ja-röster mot tre nej-röster att avslå yrkandet.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
” I ärendet som återremitterades den 14 nov 2013 visar verksamheterna på
hur de ska klara av att arbeta in de ackumulerade underskotten. Vi kan se att
vissa förbättringar har skett när det gäller att konkretisera vilka åtgärder man
nu genomför på enheterna, och tydligare kostnadseffekter har också
redogjorts.
Förskolan
Besparingarna gäller i stor utsträckning att man använder vikarier i sparsam
omfattning, vilket innebär att befintlig personal måste jobba hårdare (tex
Holmviksskolans förskola, Solbacken) Vi kan också se hur underskotten ska
hämtas in genom uppsägning av personal och på tre av förskolorna sägs
förskolärare upp (Munkmora förskola, Långviks förskola, Ängens förskola)
Vi ser att detta är ett stort hot mot kvaliteten då Värmdö har näst lägst andel
förskolelärare per barn i Sverige. Vidare är det djupt oroande att vi kan läsa
att ersättningen för barn med särskilda behov inte täcker de ökade
personalkostnaderna inom den pedagogiska omsorgen och på Långviks
förskola. Vi är också oroade över att planerna kommer att slå hårt mot
kvaliteten i verksamheterna samt att arbetsbelastningen på kvarvarande
personal blir alltför hög. Vi kan tex läsa att långtidssjukskrivningen på
Holmviksskogens förskola varit hög från 2012 fram till idag.
Vi ser att resurserna till förskolan uppenbart är otillräckliga samt att vi
måste fatta beslut långsiktig hållbara beslut om antalet förskoleplatser i
kommunen.
Grundskola
Även när det gäller grundskolan är det mycket tydligt att resurserna är
otillräckliga för elever i behov av stöd, se tex Brunns skola och Kyrkskolan.
När det gäller Fastavikens skola ser vi med stor oro på effekterna av de
åtgärder som föreslås (klasser om 30-37 elever, minskning av
resurspersoner motsvarande 5 tjänster tex), är det rimligt att verksamheten
bibehåller kvalitet med dessa åtgärdsplaner. Vi ser inte ett stort behov av att
göra en ett helt nytt omtag för verksamheten för att komma hämta in de
ackumulerade underskotten.
Gymnasium
Vi kan vidare se ett behov att Gustavsbergs gymnasium ges stöd med sin
ambition att utöka antalet elever med 100 på 3 år.
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Den socialdemokratiska gruppen yrkade att proVarmdo, utifrån den
långsiktiga planen för att arbeta in ackumulerade underskott, värderar hur
kvaliteten påverkas i verksamheterna. Yrkandet avslogs av majoritetens
företrädare.”
Sändlista

proVarmdo ekonomi
__________

justering

|

|

|

utdragsbe-styrkande

