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Utbildningsförvaltningen
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Dnr

FGN 2020/0321

Till Förskole- och grundskolenämnden

Svar på motion nr 14 2020 - Granska effektiviseringskraven i skolan
Sammanfattning
I motionen föreslås att konsekvenserna av effektiviseringskraven i skolan utvärderas och att
resultatet ska ligga till grund för den kommunala budgetprocessen.

Beslutsförslag
Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Motion nr 14/2020 av Norma Aznar(V) - Granska effektiviseringskraven inom skolan- besvaras
med hänvisning till att utvärdering av effektiviseringar ingår i ordinarie budgetprocess.

Bakgrund
Motion nr 14/2020 - Granska effektiviseringskraven inom skolan, har remitterats till Förskole- och
grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Kommunstyrelsen för slutligt
besvarande i Kommunfullmäktige. I motionen föreslås att effektiviseringskravet i skolan granskas
med frågeställningar som huruvida verksamheterna har blivit effektivare, om kvaliteten i skolan har
förbättrats och hur arbetsmiljön för de anställda har påverkats.

Förvaltningens slutsatser
Förskole- och grundskolenämnden ansvarar för resursfördelning, i huvudsak genom peng per elev,
oavsett i vilken drift verksamheten anordnas. Nämnden följer upp och utvärderar kvalitet och
resultat i samtliga verksamheter inom ramen för kommunens mål- och resultatstyrningsmodell som
ingår budget- och bokslutsprocessen samt genom uppföljningsmodellen MMIS (Med målen i sikte).
Uppföljningsmodellen MMIS omfattar utveckling över tid och fångar upp sambandet mellan
resurser och resultat.
Effektiviseringskrav inom skolan (och förskolan) har inte avsett grundbeloppet, det vill säga
kostnader för undervisning, lokaler, måltider, elevhälsa och personal. Effektivisering innebär till
skillnad från besparingar att administrativa processer granskas ur ett effektivitetsperspektiv som
bland annat omfattar tillämpning av digitala verktyg, benchmarking och potentiella samverkans- och
synergivinster, i syfte att bibehålla kvalitet- och service till medborgare inom ramen för en
ansvarsfull ekonomisk hushållning.
I Förskole- och grundskolenämndens budget 2020 ingick ett effektiviseringskrav på 1,2 mnkr inom
icke pengrelaterad verksamhet. Åtgärder som vidtogs omfattade administration inom förvaltning,
pedagogcentrum och VFU (verksamhetsförlagd lärarutbildning) samt centraliserad
nämndadministration.

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se

Sida 1 av 2

Tjänsteutlåtande
Under åren 2017 – 2020 höjdes den volymbaserade pengen i skolan med mellan 2,7- 7,4 procent. I
årsbokslut 2020 låg måluppfyllelsen avseende genomsnittligt meritvärde på 97 procent vilket
medförde att kommunen hamnade på tionde plats i länet i Öppna jämförelser (SKR) samma år.
Utvärdering av effekter av effektiviseringar inom skolan ingår i den ordinarie mål- och
resultatstyrningen inom budgetprocessen och det är därför inte motiverat med en separat
utvärdering utifrån de frågeställningar som framställs i motionen.
Utvärdering rörande skolpersonalens arbetsmiljö som är en av frågorna som tas upp i motionen,
ligger inom driftsansvaret, vilket för den kommunala skolan åvilar Kommunstyrelsens
produktionsutskott.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-09-14 KF 2020 §5:15
Kommunstyrelsen KS 2020/0157

Bilagor
1. Motion nr 14/2020 - Granska effektiviseringskraven i skolan.

Louise Furness
utbildningsdirektör

___________
Expedieras
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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