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Ärende 1:  Rapport om ekonomiskt resultat 2012 och förslag till åtgärder för  
   budgetbalans 2013 (UF/2013:12)  

 
Tullingepartiets yttrande över Botkyrkas skolresultat 2012 och budgetförutsättningar 2013. 
 
2012 ett dåligt år för Botkyrkas skolverksamhet.  

1. De mätbara resultaten var medelmåttiga och försvagade. Meritvärdena sjönk och andelen 
(18 %) som lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet ökade. 

2. Kontrollen och uppföljningen av Botkyrkas skolbudget var otillräcklig. Detta resulterade i 
ett oväntat underskott på 65 Mkr, vilket var 40 Mkr högre än den prognos som lämnades i 
oktober. Det totala underskottet motsvarar skattebetalning för cirka 1500 Botkyrkabor. 
Både nämndordförande och förvaltningschefen har beskrivit det som allvarligt.  

3. Förvaltningens utredning om detta har enligt vår uppfattning visat på anmärkningsvärda 
brister i analys och uppföljning och förmåga att göra prognoser. De gravt felaktiga 
prognoser som gjorts har vilselett nämnden. 

4. Ser man på orsakerna till detta stora underskott så kan följande faktorer nämnas: 
-‐ Volymeffekter. Prognoserna över antalet barn har varit i underkant. Man kan tycka att 

förvaltningen borde ha varit mer kritisk i sin granskning av dessa prognoser. 
-‐ Bristande analyser. Nämnden har tagit beslut som varit dåligt underbyggda och besluten 

har i verkligheten visat sig dyrare än prognoserna.  
-‐ IT-satsningen. Fler datorer (bl.a. till lärarna, inköp istället för leasing). Dessa åtgärder 

borde ha funnits med i det ursprungliga beslutsunderlaget. 
-‐ Separerat förskolan från grundskolan. Detta har lett till fler chefer, till att det tidigare 

”överskottet” från förskolan som gick in i grundskolan, nu spenderats av förskolan. 
Överskottet har försvunnit från grundskolan och resulterat i ökat underskott inom den 
verksamheten. Denna effekt är ytterst anmärkningsvärd och visar både på bristande 
kompetens centralt och hos områdesansvariga (att förutsäga denna effekt) samt tveksamt 
omdöme hos förskolechefer som utan större betänkligheter spenderat dessa ”imaginära” 
överskottspengar. 

-‐ Bristande kompetens. Kommunens nya löneprogram har visat allvarliga brister. Det är 
tråkigt att så sker, men det borde få alarmklockorna att ringa, så att man gör 
rimlighetskontroller av vad systemet visar, exempelvis i avsättning till semesterlöner. 
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Åtgärder 
Den viktigaste slutsatsen är att vara realist. 
 
Organisationen måste förstå allvaret och fokusera på det som är absolut nödvändigt både för att 
förbättra resultaten och få en ekonomi i balans. 
 

1. Besparingar i 2013 års budget på 15 Mkr. Det är nödvändigt med besparingar. Vi stödjer 
dock inte att man tar bort satsning på skolhälsovården med 6 Mkr. Det är oerhört korttänkt. 
Den satsningen skall genomföras. Vi kommer att visa var pengarna kan hämtas från andra 
kommunala aktiviteter i vårt samlade svar. 

2. Vi stödjer inte en begäran om konsultinsats. Innan ett eventuellt uppdrag ges till PWC vill vi 
att en granskning sker av hur PWC fullgjort sitt revisionsuppdrag. Vi menar att revisorerna, 
inom ramen för sitt normala uppdrag, borde ha en sådan löpande granskning av skolan.  
Ovanstående brister borde ha upptäckts. PWC bör innan ett eventuellt uppdrag ges komma 
in med en plan för sitt arbete och en offert för sin konsultinsats. Det bör också stämmas av 
att den står i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling. Vidare menar vi att en 
”quick fix” genom konsultinsatser kan slå fel. Konsultinsatser kostar inte bara arvode utan 
även tid och energi från organisationen.  

 Tullingepartiet önskar att få en redogörelse för hur revisorernas löpande kontroll av 
 nämndens verksamhet kommer att ske under 2013.  

Tullingepartiets grunduppfattning är att Botkyrka kommuns struktur hindrar effektiva lösningar 
inom den kommunala kärnverksamheten. Därför driver vi frågan om Tullinge egen kommun, som 
väljarna får rösta om i folkomröstningen 2014. 

 

Bertil Rolf (TuP)  Dennis Jarl (TuP)  
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  

	  

 
 
 
 
 
 


