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Finansieringsnämnden för utbildning, 2014-09-04 § 22
Budgetuppföljningsprognos 2, Delårsbokslut
Finansieringsnämnden för utbildning beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut och
budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2014 samt överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning

Utfallet för finansieringsnämnden för utbildnings totala budget per juni visar
ett överskott på 10,3 mnkr. Prognosen för helåret 2014 för nämnden totalt
visar ett överskott på 5,8 mnkr. Prognosavvikelserna består av ett överskott
på 1,9 mnkr för barnomsorg och förskola, ett överskott på 2,7 mnkr för
grundskola och särskola samt ett överskott på 1,1 mnkr för gymnasie-,
vuxenutbildning och SFI. Budgetavvikelserna i prognosen förklaras
huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever
avviker mot budgeterat antal.
Finansieringsnämnden för utbildning har målindikatorer inom områdena
inflytande och dialog, omsorg och trygghet samt livslångt lärande för livet
och arbetslivet. Flera indikatorer inom inflytande och dialog är uppnådda,
indikatorer inom omsorg och trygghet är delvis uppnådda, men målen inom
livslångt lärande för livet och arbetslivet har inte uppnåtts. De tre
indikatorerna för förskolan ligger på en fortsatt hög nivå, medan indikatorn
om skolarbete skapar nyfikenhet är låg för elever i årskurs 8.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-08-14
BUP 2 2014 Delårsrapport finansieringsnämnden för utbildning
Yrkanden

Den socialdemokratiska gruppen yrkar ”att det prognostiserade överskottet
omedelbart utbetalas till de skolor som inte fått sina ansökningar till fullo
beviljade i proportion till storleken av de ansökningar respektive skola
nekats.”
Allan Sooman (FP) yrkar avslag till den socialdemokratiska gruppens yrkan.
Propositionsordning

Ordförande ställer proportion om nämnden beslutar enligt kontorets förslag
och finner nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proportion om den socialdemokratiska gruppens
tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
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”Den som röstar avslag för S-gruppens yrkande röstar ja och de som bifaller
yrkandet röstar nej”.
Följande röstar ja: Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Ulrik
Lindgren (KD), Iréne Ulfvin (M), Eva Rosenthal (FP).
Följande röstar nej: Karin Aaseby (S), Ann-Kristin Särnbrink (S), Henrik
Paulsen (S).
Följande avstår från att rösta: Siv Strömbäck (MP).
Nämnden beslutar med fem ja-röster mot tre nej-röster att avslå yrkandet,
således har den socialdemokratiska gruppens yrkande avslagits.
Protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”BUP 2 innehåller en redogörelse för måluppfyllelsen i Värmdös skolor. Av
redogörelsen framgår det att det finns en mängd mål som har en stor
förbättringspotential. När det gäller målet att Värmdös skolor ska bli bland de
fem bästa skolorna i länet till 2014 så togs detta mål redan under förra
mandatperioden. Trots detta har skolorna inte blivit bättre utan sämre. På vår
fråga om vad för åtgärder som företagits och planeras att företas för att målet
ska kunna uppfyllas inom en inte alltför avlägsen framtid kunde ordföranden,
och förvaltningen, inte ge något nöjaktigt svar. Detta ser vi som mycket
allvarligt då Värmdö, så när som på några ören, har den högsta
kommunalskatten i länet. Då har barnen och föräldrarna ett berättigat krav på
att få den allra bästa utbildning som finns att tillgå. Det är särskilt
bekymmersamt att elever, och föräldrar, i årskurs 8 har så genomgående
dåliga resultat i de kundenkäter som görs. Som exempel kan tas påståendet i
kundenkäten att ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig
mer”. Andelen elever som helt eller delvis håller med om detta påstående
uppgår till endast 40 procent, en nedgång med 2 procent sedan senaste
mätningen. Enligt vår mening är detta ett skrämmande dåligt resultat, detta
särskilt som elevresultaten är en indikation på studiemotivation. Här är det
uppenbart att rådande tillstånd är mycket allvarligt och att situationen aldrig
skulle ha tillåtits att bli så katastrofalt dålig.
Vid ett tidigare sammanträde fick nämnden en redogörelse för utfallet av de
ansökningar om tilläggsbelopp som de olika skolorna gjort. Det kunde då
konstateras att en mycket stor andel av ansökningarna avslagits. Detta innebär
att skolorna har att hantera barn med särskilda behov med skolpengen för barn
utan särskilda behov, en situation som är fullständigt oacceptabel. Vi finner
det inte rimligt att så många ansökningar avslås då vi är av den uppfattningen
att rektorer och lärare är bäst skickade att bedöma de behov som föreligger.
Av detta skäl yrkade vi att nämndens prognostiserade överskott omedelbart
utbetalas till skolorna för täckande av en del av de ansökningar om
tilläggsbelopp som nekats skolorna. Tyvärr, men inte förvånande, röstades
detta vårt modesta yrkande ner, denna gång dock med minsta möjliga
marginal.
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Sammanfattningsvis menar vi att det inte räcker med prat för att få Värmdös
skolor så bra de kan bli, det måste bli lite verkstad också. Varje dag som går
utan att majoriteten förstår detta enkla faktum är en förlorad dag för
barnen.”

_________
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