Ordförandeutlåtande och förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att inkomma med en
åtgärdsplan för en budget i balans. Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram en lista med
åtgärdsförslag med tillhörande konsekvenser, för oss i nämnden att ta ställning till.
Mitt och nya styret, Tillsammans för Tyresös utgångsläge är att vi inte ska göra effektiviseringar inom
skola och förskola som riskerar att försämra kvalitén. Det är därför viktigt att ta ställning till
konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna från förvaltningen.
Grundskolorna i Tyresö har under många år haft en ansträngd ekonomi och en budget som inte varit i
balans. Kommunfullmäktiges beslut om en hållbar ekonomi i balans ska följas. Tillsammans för
Tyresö, tillförde därför medel till grundskolorna och skrev av ingående underskott. Det ekonomiska
läget var dock mer allvarligt än vi anat.
Våra verksamheter har under våren 2019 inlett ett arbete att utifrån en nyckelorganisation, arbeta för
en budget i balans. Den processen har jag stor tilltro till.
Samtidigt som arbetet med en åtgärdsplan tagits fram, har det skett en organisationsförändring inom
förvaltningen, som påverkat arbetet med en åtgärdslista.
Jag har tilltro till att arbetet för en budget i balans, fortgår och intensifieras. Som ordförande vill jag
däremot inte bidra till åtgärder som innebär en risk för sämre arbetsmiljö för vare sig elever, lärare
eller pedagoger.

Mot bakgrund av det föreslår jag därför
-att nämnden noterar förvaltningens åtgärdslista
-att nämnden godkänner ordförandes åtgärdslista.
-att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att till redovisningen av T2, inkomma med en åtgärdslista
för en budget i balans.

Förslag till genomförbara åtgärder för att nå ett bättre resultat än prognos vid T1

Åtgärd

VO

Ek Verksamhetsmässig effekt
effekt
2019

Politiskt
genomförbart

Verksamheten
informerad

Barn- och
utbildningsnämnden
1

Senarelägga IT-satsning
wifi förskolor

VO 1
beställare

0,4 Senarelagd effekt av digitalisering

ja

nej

2

Senarelägga IT-satsning
wifi slutförandet
grundskolor

VO 2
beställare

0,4 Senarelagd effekt av digitalisering

ja

nej

3

Effektivisera
administrativa tjänster,
Stab

VO 1 / VO
2
beställare

0,2 Samordna registrator,
nämndsekreterare med andra
förvaltningar. Intensivt arbete
ytterligare en tid, innan effekten
uppstår

ja

nej

9

Enklare
planeringskonferens

VO1
Utförare

0,3 Symbolvärde att alla gör lika, utan
att avstå den viktiga planeringstiden

ja

nej

10

Enklare
planeringskonferens

VO2
Utförare

0,3 Symbolvärde att alla gör lika, utan
att avstå den viktiga planeringstiden

ja

nej

11

Avstå övernattning i
ledarskapsprogrammet

Alla

0,2 Symbolvärde att minska på
kostnader för alla

ja

nej

