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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-02-13 § 3
Verksamhetsberättelse 2013 samt rapportering av uppföljd
internkontrollplan år 2013
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

1. Godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år
2013 för finansieringsnämnden för utbildning samt överlämnar
densamma till kommunstyrelsen.
2. Föreslår att inte nyttjade medel avseende utredningen kring barn i
behov av särskilt stöd för grundskolan, 903 tkr, ombudgeteras till
2014 via resultatbalansering.
3. Godkänner internkontrollrapporten för år 2013 och lämnar
rapporten till kommunstyrelsen.
4. Verksamhetsberättelsen kompletteras med några reslutatmått
exempelvis för elever i behov av särskilt stöd och karriärtjänster.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

Finansieringsnämnden för utbildning redovisar ett överskott mot budget på
17,3 mnkr för 2013. Resursfördelningen inom nämnden sker främst genom
pengsystem eller ersättningsmodeller. Det innebär att budgetavvikelser
huvudsakligen förklaras av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal
barn/elever avviker mot budgeterat antal.
Överskottet är fördelat mellan förskola och barnomsorg + 9,8 mnkr,
grundskola och särskola + 4,4 mnkr, gymnasie-, vuxenutbildning och SFI +
1,7 mnkr samt övriga avvikelser + 1,4 mnkr.
Nämnden ska varje år anta en särskild internkontrollplan för den interna
kontrollen och resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen, med
utgångspunkt från antagen plan.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-01-31
Verksamhetsberättelse FNU 2013
Rapport Internkontroll FNU 2013
Yrkanden

Marie Bladholm (M) yrkar att verksamhetsberättelsen kompletteras med
några resultatmått exempelvis för elever i behov av särskilt stöd och
karriärtjänster.
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Henrik Paulsen (S) yrkar på följande tillägg, att nämnden hos
Kommunfullmäktige hemställer om att nämndens överskott om 17,3
miljoner återförs till nämnden för att användas till en högre måluppfyllelse,
bland annat att Värmdö ska bli en av länets bästa skolkommuner till 2018.
Ulrik Lindgren (KD) yrkar avslag på Paulens yrkande.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar enligt kontorets
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition om Paulsens tilläggsyrkande bifalles eller
avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller kontorets förslag röstar ja, den som bifaller Paulsens
yrkande röstar nej.”
Nämnden beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster enligt kontorets förslag
(voteringslista 6).
Voteringslista 6
Ja
Nej
Avstår
Marie Bladholm (M)
Allan Sooman (FP)

X
X
X

Karin Aaseby (S)
Mats Benjaminsson (FP)
Ulrik Lindgren (KD)
Siv Strömbäck (MP)

X
X
X
X

Ann-Kristin Särnbrink (S)

X

Henrik Paulsen (S)
Tjänstgörande ersättare
X

Irene Ulfvin (M)

Ordföranden ställer proposition om Bladholms yrkande avslås eller bifalles
och finner att yrkandet bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar in följande protokollsanteckning:
”Av verksamhetsberättelsen för 2013 framgår det att nämnden går med ett
överskott om 17,3 mnkr. Av samma berättelse framgår det att
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måluppfyllelsen är mindre bra, två mål har uppfyllts, två mål har inte
uppfyllts samt ett mål har delvis uppfyllts.
Ett mål som inte uppfyllts är målet att Värmdö kommun ska bli en av länets
fem bästa skolkommuner till 2014. Detta mål bestämdes redan under förra
mandatperioden. I början av denna mandatperiod låg Värmdös skolor på
nionde plats i länet i SKL:s ranking av Sveriges skolor. Därefter har
Värmdös skolor stadigt sjunkit till 15:e plats för kalenderåret 2012. Till
detta kommer att meritvärdet är lågt, att nästan 20 procent av eleverna går ut
ur grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen samt att läs och
skrivkunnigheten skulle kunna vara mycket bättre. Av de kundenkäter
kommunen gör framgår dessutom, bland annat, att endast 42 % av barnen i
årskurs 8 svarar jakande på frågan om ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att
jag får lust att lära mig mer”. För årskurs fem är motsvarande siffra något
bättre då den uppgår till 71 %. Just sistnämnda omständighet finner vi vara
särskilt alarmerande eftersom ett framgångsrikt lärande bygger på elevens
lust att lära sig.
Det finns således mycket som kan och bör göras för att Värmdös skolor ska
bli mycket bättre än vad de är idag. Det är inte bara viktigt för att varje barn
ska få bästa möjliga start i livet, det är även av avgörande betydelse för att
Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och för att
välfärden ska kunna värnas. Dessutom är en bra skola något som
Värmdöborna borde kunna förvänta sig med hänsyn till att
kommunalskatten, så när som på några ören, sedan länge varit den högsta i
länet. Eller uttryckt på ett annat sätt, som det är idag får Värmdöborna dålig
valuta för de pengar de investerar/betalar i kommunalskatt.
Mot bakgrund av de ovan beskrivna förhållandena föreslog vi
socialdemokrater att nämndens överskott om 17,3 mnkr skulle återföras till
nämnden för att under 2014 användas till att förbättra skolan och därmed
måluppfyllelsen. Satt i relation till skolornas totala budget om runt en
miljard kronor är det inte så mycket pengar men rätt använt menar vi att
beloppet ifråga skulle kunna göra skillnad.
Vårt förslag vann dock inte något gehör hos majoriteten, som tydligen är
nöjda med sakernas tillstånd. Viktigare är tydligen att visa ett stort
överskott, sen gör det inte så mycket att skolverksamheten, och även annat,
bara blir sämre och sämre. För oss socialdemokrater är detta fullständigt
obegripligt sett ur perspektivet att vi ser politiken som ett förtroendeuppdrag
som vi politiker erhållit av medborgarna/Värmdöborna.
Utöver de volymavvikelser som vi kan konstaterande är det oroande att en
del av överskottet handlar om att tilläggsbeloppen för grundskolan uppvisar
ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Åtgärder har blivit försenade
motsvarande 0,9 miljoner kronor vilken nu överförs till utbildningsinsatser
som ska genomföras 2014. Den socialdemokratiska gruppen oroas särskilt
över denna försening då man redan i budgeten 2012 fattade beslut om “ att
genomföra och starta föreslagna åtgärder enligt utredningen kring barn i
behov av särskilt stöd”. Denna grupp måste prioriteras upp och det är
oacceptabelt med två års försening.
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Men därutöver har “färre beslut om tilläggsbelopp fattats än vad som
budgeterats, vilket innebär ett överskott på ytterligare 1,4 miljoner kr. Detta
kan vittna om ett systemfel då verksamheterna signalerar om att behoven
hos eleverna i verksamheterna är så mycket större än vad de resurser som
tilldelas täcker. Vi menar att det mot bakgrund av detta överskott är klart
motiverat att tillsätta en utredning som på ett djupare plan analyserar
bedömningskriterierna, ansökningsprocess, bedömningsförfarande samt
överklagande och kommunikation till elever och föräldrar för att
kvalitetssäkra att alla elever i Värmdö kommun ges det stöd för att nå målen
som de har rätt till.
Vi kommer emellertid oförtrutet att peka på de brister som finns i dagens
skola och arbeta för en förändring till det bättre. Det är, och har alltid varit,
vårt löfte till Värmdöborna.”
Sändlista

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
__________
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