Vänsterpartiet
Tyresö

Tyresö den 21 februari 2006

Reservation
vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 februari 2006
§9 , Revidering av regler för folk till gymnasieskola
Jag reserverade mig mot den borgerliga majoritetens beslut att inte återremittera ärendet och att
under denna återremiss bereda frågan ytterligare och ta med de förslag som jag lagt med
anledning av gymnasieskolan.
Vänsterpartiets förslag till beslut var:
- att återremittera ärendet
- att förvaltningen under återremissarbetet återkommer med förslag till en lägre maxgräns som
ger en besparing på mellan 500 000 till 1 000 000 kr
- att förvaltningen under återremissarbetet undersöker och för nämnden presenterar
möjligheter att teckna flera samarbetsavtal med närliggande kommuner så att elever som vill
studera på speciella utbildningsprogram ej tvingas flytta långt hemifrån, samtidigt som det
leder till ökade kostnader för kommunen
- att förvaltningen under återremissarbetet tar fram en helhetsbild för omfattningen av elevers
önskan att gå på specifika utbildningar och varför detta inte kan tillgodoses i Tyresö kommun
Den borgerliga majoriteten vill höja den kostnadsgräns som finns för att ungdomar i Tyresö
ska få studera i en annan kommun. Dagens regelverk innebär att en person får rätt att studera
någon annanstans om det inte kostar mer än 25% av den summan som det skulle kosta om
personen istället valt att studera på Tyresö gymnasium. Högerpartierna vill nu höja den
gränsen till 30%,
Det är inte rimligt att höja gränsen utan att i större utsträckning ta reda på vilka konsekvenser
beslutet kan få. I sin iver att öka friheten för en minoritet, glömmer högerpartierna bort att
fundera över hur friheten påverkas för de allra flesta gymnasieungdomar i Tyresö kommun.
De flesta Tyresöungdomar studerar i denna kommun och om resurser försvinner till andra
orter så påverkar det självklart de som finns på Tyresö gymnasium. Kvalitén kan i värsta fall
försämras. Jag kan aldrig acceptera att någons ökade frihet får ske på bekostnad av någon
annans minskade frihet.
Vänsterpartiet tror att kommunen i större grad behöver få fram samarbetsavtal mellan
kommuner om utbildningar som vi inte kan erbjuda hos oss och som andra kommuner inte

kan erbjuda sina elever. Det finns inte en samlad bild över vilka utbildningar som Tyresö
kommun inte kan erbjuda och vi anser att en sådan sammanställning skulle vara värdefull att
ha för att också kunna fatta strategiska och principiella beslut om nivåer på ersättning till
andra kommuner. En sådan sammanställning kan även användas för att kunna hitta regler för
undantag från ursprungsregeln. För det kan inte vara mer fel att göra undantag från en regel,
än att göra en generell höjning som omfattar alla utbildningar och därmed även påverkar
kvalitén på Tyresö gymnasium. Med möjlighet till undantag skulle t.ex. kommunen kunna
bevilja de som vill studera NV räddningstjänst i Värmdö att även ha möjlighet att göra det.
Mikael Gustafsson (v)
Ledamot Barn- och utbildningsnämnden

