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Revidering av regler för val till gymnasieskola

Alla elever har rätt att studera på nationella program och nationella inriktningar som
finns i landet. Men för de utbildningar som elevens hemkommun kan erbjuda finns
begränsningar som innebär, att kostnaden för utbildningen inte får överstiga
Skolverkets friskoleprislista med mer än 25 %. Kostnaden belastar gymnasieskolan.
Denna gräns vill den borgerliga majoriteten höja till 30 %. Detta för att anpassa sig till
kostnaden för det naturvetenskapliga programmet räddningstjänst på Värmdö
Gymnasium, som höjt priserna, vilket skulle fått till följd att några elever inte kan
beviljas att gå denna utbildning.
Vi socialdemokrater anser, att i den mån det finns tyresöelever som vill gå denna
utbildning, bör vi inte förhindra detta. Men vad händer om fler gymnasieskolor höjer
sina priser så att vi återigen måste revidera den procentuella gränsen?
I 2005 års bokslut framgår, att de interkommunala kostnaderna (kostnaden för elever
som studerar i annan kommun än Tyresö) för vårt gymnasium ökar, medan
intäkterna sjunker. En höjning av denna gräns innebär, att risken finns att klyftan
mellan kostnaderna och intäkterna blir ännu större. Det kan innebära, att fler
utbildningar än det nämnda NV-programmet hamnar under gränsen, åtminstone på
sikt, vilket ytterligare försämrar gymnasiets ekonomi. Vi vet idag, att kostnaden för
elever som går på andra gymnasier också med hjälp av denna regel, ökar Tyresö
Gymnasiums kostnader med uppåt 1 miljon kronor. Vi har också sett i samma bokslut
2005, att gymnasiet varit ”återhållsamma” med inköp av läromedel just på grund av
att de interkommunala kostnaderna ökat, en utveckling som är illavarslande och icke
önskvärd.
Vi säger nej till en generell höjning av den procentuella gränsen. Men vi anser också,
att det kan finnas anledning till att också sådana här ärenden blir föremål för
individuell bedömning, förutsatt att man sätter upp kriterier för bedömningsgrunderna.
Vänsterpartiet yrkade återremiss på ärendet, vilket vi ställde oss bakom. Med detta
återremissyrkande följde att förvaltningen får i uppdrag att dels undersöka
möjligheten till individuell prövning samt bl a att presentera möjligheter att teckna
samarbetsavtal med närliggande kommuner.
Vi fick i nämnden inte gehör för detta och ber att få reservera oss mot detta beslut.
För den socialdemokratiska barn- och utbildningsgruppen
Marita Bertilsson
gruppledare
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