
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 
Ekonomienheten 

Till Kommunstyrelsen 
Datum 2016-01-21 
Dnr KS 2015-08-05 

Svar på motion nr 4/2015- från Ann-Christine Furustrand(S) och Jörgen 
Palmberg(S) - Inför stöd för skolutveckling genom särskilda 
utvecklingsmedel 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-16, § 2:43, av Ann-Christine Furustrand(S) och 
Jörgen Palmberg(S) föreslår motionärerna att resurser för skolutveckling avsätts. Vidare föreslås att 
Skolnämnden ges i uppdrag att utforma förslag till regler för projektansökningar mm samt att 
Skolnämnden i sin årsredovisning redovisar de utvecklingsprojekt som tillkommit genom de avsatta 
resursernas tillkomst. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 4/2015 besvarad med hänvisning till att Skolnämnden har utöver resurser i peng en 
budget på 3,5 mkr för 2016 avsedda till utvecklingsinsatser på kommunövergripande nivå. 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "Enligt skollagen har rektor och förskolechef ansvar 
för att utbildningen utvecklas och beslutar om sin enhets inre organisation samt fattar i övrigt de 
beslut som framgår av skollagen och andra författningar. (SL kap 9-10 §§). Skollagens bestämmelser 
anger alltså ett långtgående ansvar för rektor och förskolechef som bland annat omfattar ett 
systematiskt kvalitetsarbete, utveckling och kvalitetsförbättringar utifrån de lokala behoven. Detta är 
orsaken till att huvuddelen av resurserna till skola och förskola ligger i pengen och vidarefördelas 
genom direkta beslut av rektor och förskolechef. 

Utöver resurserna i peng har Skolnämnden en budget på 3,5 mkr 2016 för utvecklingsinsatser på 
kommunövergripande nivå. Insatserna omfattar handledning, fortbildning och konsultativt stöd 
inom specialpedagogik och IT/kommunikation som komplement till huvudmännens egen 
kompetens samt en pott för nya projekt och fortbildningsinsatser. " 

Skolförvaltningen ser positivt på möjligheterna till övergripande utvecklingsinsatser som de avsatta 
medlen om 3,5 mkr ger och ser också att insatserna kan bidra till ökad likvärdighet mellan skolorna 
och förskolorna i kommunen. Huvuddelen av resurserna till förskola och skola bör dock även 
fortsättningsvis fördelas via peng utifrån huvudmännens lagreglerade ansvar. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 
Ekonomienheten 
Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, ekonomienheten, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-08-25 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-08-05 

Bilagor 
1 .Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-08-25 
2.Skolförvaltningens tjänsteudåtande 2015-08-05 
3. Motion nr 4/2015 KS 2015/0118-100 
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\ 
Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2015-08-25 

SKN § 5:7 Dnr 2015/0041 -100 (3/ 

Svar på motion nr 4/2015 - Inför stöd för skolutvecklingen genom 
särskilda utvecklingsmedel 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige beslut 

Motionen anses besvarad i enlighet med förvaltningens slutsatser. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Österåker har i motion nr 4/2015, daterad 2015-02-18 föreslagit att 
Kommunfullmäktige avsätter medel för skolutveckling utöver den ordinarie skolpeng. 
Motionen har remitterats till Skolnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-08-05. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Motionen anses besvarad i enlighet med förvaltningens slutsatser. 

Jörgen Palmberg (S) yrkar bifall till modonen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande eller 
enligt Jörgen Palmbergs (S) yrkande och finner att Skolnämnden beslutar enligt Kenneth 
Netterströms (M) yrkande. 

Expedieras 
- Akten 
- KS/KF 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2015-08-05 
Dnr SKOL15 2015/0041 

Svar på motion nr 4/2015 - "Inför stöd för skolutveckling genom 
särskilda utvecklingsmedel" 

Beslutsförslag 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad i enlighet med förvaltningens slutsatser 

Bakgrund 
Socialdemokraterna i Österåker har i motion 2015 02 18 föreslagit att Kommunfullmäktige avsätter 
medel för skolutveckling utöver den ordinarie skolpengen. Motionen har remitterats till 
Skolnämnden för yttrande. 

Förvaltningens slutsatser 
Enligt skollagen har rektor och förskolechef ansvar för att utbildningen utvecklas och beslutar om 
sin enhets inre organisation samt fattar i övrigt de beslut som framgår av skollagen och andra 
författningar. ( SL 2 kap 9-10 §§). Skollagens bestämmelser anger alltså ett långtgående ansvar för 
rektor och förskolechef som bland annat omfattar ett systematiskt kvalitetsarbete, utveckling och 
kvalitetsförbättringar utifrån de lokala behoven. Detta är orsaken till att huvuddelen av resurserna till 
skola och förskola ligger i pengen och vidarefördelas genom direkta beslut av rektor och 
förskolechef. 

Utöver resurserna i peng har Skolnämnden en budget på ca 3,5 mkr kr 2016 för utvecklingsinsatser 
på en kommunövergripande nivå Insatserna omfattar handledning, fortbildning och konsultativt 
stöd inom specialpedagogik och IT/kommunikation som komplement till huvudmännens egen 
kompetens samt en pott för nya projekt och fortbildningsinsatser. Tillträdande Skoldirektör har 
uppdraget att leda och vidareutveckla Pedagogcentrum där dessa resurser samlas. 

Skolförvaltningen ser positivt på möjligheterna till övergripande utvecklingsinsatser som dessa extra 
medel ger och ser också att insatserna kan bidra till ökad likvärdighet mellan skolorna och 
förskolorna i kommunen. Huvuddelen av resurserna till förskola och skola bör dock även 
fortsättningsvis fördelas via peng utifrån huvudmännens lagreglerade ansvar. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Remitterat till Skolnämnden 2015 03 12 

Motion/k^ 2015/0018-100 

Arfdei>s Lindblad 

Bilagor 

K-ér^ffTohansen 
Tf skoldirektör sakkunnig 
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Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

2015-02-18 

K Q MM U M S T V KIEIS I - M 

Inför stöd för skolutveckling genom särskilda 
utvecklingsmedel 
Skolpengens utformning och nivå hanterar på sin höjd skolornas vardagskostnader. 
Resurserna räcker inte till för utveckling av verksamheten. Vi vill därför att det skall 
finnas särskilda utvecklingsmedel som skolorna kan söka hos kommunen för olika 
utvecklingsprojekt. Projekten skall syfta till skolutveckling som gagnar hela skolan och 
ökar samarbetet mellan skolor. 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att resurser för skolutveckling, i enlighet med motionens anda, avsätts 

Att Skolnämnden ges i uppdrag att utforma förslag till regler för projektansökningar m.m. 

Att Skolnämnden i sin årsredovisning redovisar de utvecklingsprojekt som tillkommit 
genom de avsatta resursernas tillkomst. 

För Socialdemokraterna 

.nn-Criristine Furustrand 



Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

2015-02-18 

Inför stöd för skolutveckling genom särskilda 
utvecklingsmedel 
Skolpengens utformning och nivå hanterar på sin höjd skolornas vardagskostnader. 
Resurserna räcker inte till för utveckling av verksamheten. Vi vill därför att det skall 
finnas särskilda utvecklingsmedel som skolorna kan söka hos kommunen för olika 
utvecklingsprojekt. Projekten skall syfta till skolutveckling som gagnar hela skolan och 
ökar samarbetet mellan skolor. 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att resurser för skolutveckling, i enlighet med motionens anda, avsätts 

Att Skolnämnden ges i uppdrag att utforma förslag till regler för projektansökningar m.m. 

Att Skolnämnden i sin årsredovisning redovisar de utvecklingsprojekt som tillkommit 
genom de avsatta resursernas tillkomst. 

För Socialdemokraterna 

nn-Criristine Furustrand 

"almberg 

n isfc Ab(?S Köflyfaft\j) 
KOMMUNSTYRELSEN 


