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Bokslut och verksamhetsberättelse för 2006 – nämndmöte 2007-02-21
Kvalitetsredovisning

Vi socialdemokrater i barn- och utbildningsnämnden valde att inte delta i beslut om att godkänna den
moderatledda borgerliga majoritetens förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för 2006. Orsaken
till detta är att vi i många delar godkänner det arbete som gjorts under 2006, men att vi också har en
del invändningar mot den politik som har förts.
Ordförandeutlåtandet som är den politiska kommentar, som kan lämnas efter ett verksamhetsår är
anmärkningsvärt tunt med tanke på att 2006 års bokslut också är ett bokslut över åtta års borgerligt
styre i Tyresö Kommun. Det finns en hel del positivt att framhålla, men också en verklighet som är
mindre positiv. Vi tänker då främst på personaltätheten och barngrupperna på våra förskolor, i
grundskolan och skolbarnomsorgen. Först när den socialdemokratiska regeringen tillförde öronmärkta
resurser kunde den jämförelsevis låga personaltätheten på förskolorna bli bättre, - Tyresö närmar sig
nu samma personaltäthet som övriga kommuner i riket. Men vi har fortfarande för stora barngrupper,
ett problem som är mer komplext att lösa än att öka antalet personal. Arbetet måste påbörjas, men vi
har ännu inte sett formulering av uppdraget eller direktiv till förvaltningen.
Skolbarnomsorgen är ett område, där vi socialdemokrater i ett par års tid i våra budgetförslag tillfört
mer pengar. Den borgerliga majoriteten ser inte detta behov, utan har nu slagit sig till ro med det
nätverk som startats på skolorna, som är bra och utvecklande för personalen, men vi efterlyser
resultat som visar på kvalitetsförbättring i form av fler pedagoger bland barnen i denna mycket viktiga
verksamhet.
Samtidigt med bokslutet och verksamhetsberättelsen levereras kvalitetsredovisning och resultatboken.
Den förstnämnda ska ge oss en bild av om vi når de mål vi ställer upp och resultatboken redovisar
prov- och betygsresultat. I redovisningarna framgår, att kunskapsnivån skiljer sig mellan skolorna.
Dessa skillnader måste analyseras. Vi måste eftersträva, att alla skolor i Tyresö är bra skolor. Som
förälder ska man inte behöva studera resultatboken för att se vilken skola man ska välja för sitt barn.
Det är glädjande att se en genomsnittlig förbättring av kunskapsnivån, men vi vill inte se ökande
kunskapsklyftor i konkurrensens och valfrihetens namn.
I verksamhetsberättelsen önskar vi också ha en redovisning på vad som görs på skolorna för att
motverka all mobbning. Vi fick beskedet att förvaltningen nu inhämtar samtliga enheters
mobbningsplaner och vi ser fram emot att få en redovisning av detta framöver.
Vi har också framfört vikten av att i målformuleringar noggrant specificera vad målen är och att det blir
mätbart det som åstadkommes. Om målen formuleras att vi ska ”verka för”, måste man kunna
redovisa åtgärder som gjorts som visar att vi verkar för att nå ett visst mål. Om målen är precisa i
siffror, kan inte målet vara uppfyllt eller delvis uppfyllt, om man bara påvisar att man kommit halvvägs.
Gymnasieskolans underskott är till största delen strukturellt. Färre elever från andra kommuner söker
sig till Tyresö Gymnasium och fler elever väljer (eller tvingas välja p g a platsbrist och högre
antagningspoäng) utbildningar i andra kommuner och i friskolor. Detta blir dyrt. Den borgerliga
majoriteten har misslyckats med att ge det stöd som behövs för att stärka vårt tyresögymnasium. Man
har också tydligt visat, att man är beredd att avsätta mer resurser för ungdomar som söker
utbildningar i andra kommuner och skolor, än för ungdomar som vill genomföra sin utbildning i Tyresö.
Men det är glädjande att majoriteten nu äntligen beslutat sig för att avskriva gymnasiets
resultatenheters underskott, som följde med genom en ogenomtänkt omorganisation.
Särskolans underskott sägs vara omöjligt att påverka. Valfriheten måste givetvis gälla alla barn i
Tyresö. Kostnaderna för dessa utbildningar kan vi inte påverka enbart här i Tyresö. Vad vi kan göra är
att mer målmedvetet eftersträva att stärka vår egen verksamhet här i Tyresö, så fler barn i behov av
särskilt stöd kan få sin skolgång på hemmaplan.
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Under 2006 gjordes en stor förändring av elevhälsoorganisationen i Tyresö. Vi har efterfrågat
underhandsrapporter om hur förändringen går, men får beskedet att det inte går att avge någon sådan
rapport. Vi finner det anmärkningsvärt, att vi får signaler från grundskolorna i Tyresö om att
omorganisationen inte fungerar så väl och vi förmodar att man har gjort justeringar under hand. Vi
borde ha kunnat få en nulägesbeskrivning av läget inom detta oerhört viktiga område. Men vi får vänta
tills maj månad.
Resultatenheterna visar på ett bra resultat jämfört med tidigare år. Vi vill ta del av varför – det kan ju
vara så, att man gjort nedskärningar i verksamheterna, som ger det goda resultatet.
Vi efterlyser fortfarande hur ”Nystarten för Nyboda” framskrider. Det finns ett avsnitt i
verksamhetsberättelsen som handlar om framtiden. Det skulle passa bra att skriva något om vad man
ämnar göra för Nybodaskolan under detta avsnitt. Vi har väntat länge. Nu kommer en rapport till nästa
sammanträde och vi ser fram emot denna.
Vi socialdemokrater vill öppna fritidsgårdar i alla kommundelar igen. Här konstaterar man i
verksamhetsberättelsen att det finns ett behov, framför allt i Strandområdet, men vi ser inga
indikationer på att den borgerliga majoriteten ämnar göra något åt det.
Dessutom undrar vi var ungdomscafét för något äldre ungdomar tagit vägen. Det härstammar från en
motion från socialdemokraterna som bifölls före valet.

För den socialdemokratiska barn- och utbildningsgruppen
Marita Bertilsson
gruppledare
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