
Motion från Miljöpartiet de gröna              Danderyd 2021-02-22

Utbildningsnämndens ständiga underskott

Utbildningsnämnden inledde året 2021 med ofinansierade utgifter på 19 mnkr. 
Utbildningsnämnden har under 2019 och 2020 tvingats göra stora besparingar och effektiviseringar
inom samtliga verksamheter. Trots detta finns en uppenbar risk att fyra skolenheter genererar stora
underskott på mellan 2,4 mnkr och 7,7 mnkr och tre mindre skolenheter genererar underskott  på 
mellan 0,3 mnkr och 0,5 mnkr.

Det är inte acceptabelt att vår största kärnverksamhet utbildningsnämnden inte får ekonomin att gå
ihop. En uppräkning av pengen på 1 % som nämnden fått för 2021 innebär i själva verket 
besparingar på en verksamhet som redan vidtagit stora åtgärder för att minska kostnader och som 
uppvisat underskott under 2020. 

Utbildningsnämndens prioriterade områden under 2021 är bl a omorganisation av grundsärskolan 
och ett tydligare huvudmannaansvar för särskilda undervisningsgrupper. Alla skolor arbetar med 
extra anpassningar och särskilt stöd för att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. En sådan satsning kan inte effektiviseras bort. 

Kommunstyrelsens ansvar är att leda kommunens verksamhet och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska samordna kommunens målstyrning. Därför ska 
utbildningsnämndens prioriterade områden för 2021 vara möjliga att genomföra under 2021. 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär ansvar för att kunna konkurrera om kvalificerade lärare 
där tidigare obehörig personal varit anställda. Kommunstyrelsen ska värna om kommunens 
kärnverksamhet.

Hur kommer det sig att kommunstyrelsen inte reagerar på utbildningsnämndens återkommande 
underskott på annat sätt än att sedan 25 november 2019 begränsa sig till att uppdra till 
utbildningsnämnden att återkommande redovisa vilka besparingar som är möjliga? Dessa 
besparingar handlar inte tillnärmelsevis om att kunna täcka stora ofinansierade utgifter på 19 mnkr 
för 2021.  

Miljöpartiet de gröna i Danderyd uppmanar kommunfullmäktige att uppdra åt 
kommunstyrelsen att

tillse att ekonomin för Utbildningsnämnden går ihop och att nämndens verksamhet är lagenlig
tillse att utbildningsnämndens prioriterade områden för 2021 är möjliga att genomföra
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