
Motion från Miljöpartiet de gröna              Danderyd 2021-03-22

Nytt Reglemente för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
ansvar för utbildningsnämndens tilldelade budgetram

Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 2020 att uppdra åt kommunledningskontoret att lämna en
återrapportering om det pågående arbetet med översyn av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Ärendet initierades av revisorernas rapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt från januari 2020.

Revisorerna bedömde att ”kommunstyrelsens uppsiktsplikt inte är helt tillräcklig och 
ändamålsenlig. Kommunstyrelsen bör formalisera hur uppsiktsplikten skall utövas.”  I september 
2020 påbörjade kommunledningskontoret en revidering av reglementet för kommunstyrelsen. 
Reglementet ska användas för att precisera hur kommunfullmäktige vill att styrelsen ska ta ansvar 
för uppsiktsplikt, samordning och ledning/styrning och att arbetet kommer att fortlöpa under hela 
2021. 

Kommunrevisorernas Granskning av delårsrapport 2020 ger svar på frågan ”Är resultaten i 
delårsrapporten  förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, 
dvs finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?”  

Kommunrevisionen svarar att de verksamhetsmässiga målen bedöms delvis uppfyllas vid helåret. 
Utbildningsnämndens resultat för 2020 visar en negativ avvikelse mot budget med 5,5 mnkr trots 
stort arbete med 11 förslag på åtgärder och en översyn av hela verksamheterna. Strategiskt mål i 
Danderyd: ”Utbildningsnämnden har transparenta och hållbara modeller för ersättningssystem till 
verksamheterna.” Det har dock inte fått genomslag på ekonomin eftersom utbildningsnämnden får 
intäkter på individnivå men har kostnader på gruppnivå. Hyrorna ligger fortfarande inom 
skolpengen. Skolpengen har inte räknats upp med mer än 1 %. Det täcker inte skolornas ökade 
kostnader för lönehöjningar, hyreshöjningar och andra kostnadsökningar. Kommunstyrelsen och 
fastighetsnämnden äger frågan om hyror på gruppnivå. Det blir inte konkurrensneutralt.

Danderyds gymnasium, Atlantens grundsärskola, Vasaskolan och Kevingeskolan redovisar ett 
preliminärt underskott på 17,7 mnkr för 2021. Här behöver kommunstyrelsen agera. 
Besparingsförslag är bl a att halvklasstimmar på lågstadiet försvinner.  Läsa, skriva, räkna – 
garantin för tidiga stödinsatser gäller fortfarande. Garantin finns för att skolor tidigt ska 
uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Det är viktigt att behålla 
halvklasstimmar. Lågstadieklasserna på Kevingeskolan är mycket stora i små klassrum. 
Uppsägningar av fast anställda lärare kommer att ske. Vasaskolan har resursklasser. Atlanten har 
resurskrävande elever och Danderyds gymnasium fick inte någon höjning av skolpengen som de 
brukar få på 2 % eftersom gymnasierna har gemensamt skolpengsbelopp i Storstockholm. 

Utbildningsnämnden beskriver en risk att större klasser och färre personal per elev kommer att 
leda till sämre kunskapsresultat. Det finns även en risk att Danderyds kommun förlorar kompetenta
lärare och fritidspedagoger då konkurrensen är stor. Kommunstyrelsen behöver agera annars 
kanske resultatet blir nedläggning av ytterligare en eller flera kommunala skolor. 



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

 precisera hur kommunstyrelsen hittills formaliserat uppsiktsplikt, samordning och 
ledning/styrning i enlighet med kommunrevisionens utlåtande

 ge förslag på åtgärder för att komma tillrätta med utbildningsnämndens underskott för 2021
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