Särskilt yttrande

§ 1. Bokslut för strategi- och budgetplan 2007 – 2008-02-20
Den socialdemokratiska barn- och utbildningsgruppen godkände bokslutet för
2007, men kunde inte delta i beslutet att godkänna verksamhetsberättelsen. Vi har
en hel del invändningar mot den politik som den moderatledda borgerliga
majoriteten för.
Vi socialdemokrater har påpekat att det nu är hög tid att se över vilka krav vi
ställer på såväl den kommunala verksamheten som den enskilda. Alla barn ska
garanteras bra personaltäthet, högutbildade förskollärare och hög kvalitet. Därför
måste kraven vara lika. Hittills har den borgerliga majoriteten avvisat våra förslag
på det här området.
Trots att vi socialdemokrater för snart ett år sedan fick igenom i barn- och
utbildningsnämnden, att arbetet för mindre barngrupper måste påbörjas, så har vi
tills dags datum inte sett något ske. Personaltätheten är en sak, barngrupperna en
annan. Vi påminner om att detta var ett vallöfte från den borgerliga majoriteten.
Ekonomi
Vi ser med oro på den ekonomiska situation som våra förskolor och grundskolor
står inför. Lärartätheten i Tyresö är anmärkningsvärt låg, jämfört med andra
kommuner. Det är dags att den borgerliga majoriteten nu på allvar tar till sig den
kritik, som vi i flera år har fört fram. Skolpengen är för låg. När vi för några år
sedan tog del av elevprognoser, som visade på ett sjunkande elevantal i
grundskoleålder, poängterade vi, att skolpengen successivt måste höjas, så att den
personal vi har kan behållas, och på så vis förstärks lärartätheten. I
verksamhetsberättelsens kommentarer framgår att elevens val är en
osäkerhetsfaktor, som skolorna måste väga in när de planerar sin organisation,
vilket har visat sig vara svårt. Ökad konkurrens mellan skolorna innebär svårighet
att planera, vilket också medför en ”ryckighet” i skolornas personalstab.
Den borgerliga majoriteten måste nu också vakna och se orsakssambanden mellan
lärartäthet och studieresultaten. Nyligen har än en gång presenterats en rapport,
som tydliggör att det finns ett samband. Andra faktorer, såsom andelen
högskoleutbildade lärare är avgörande. Den bifogade resultatboken till
nämndmötet, som vi också fick en redovisning av visar med all önskvärd tydlighet
att något måste göras. Därför har vi socialdemokrater lagt en motion i
kommunfullmäktige, att budgeten för skolområdet måste revideras. Vi ser ju
också, att det inte är enbart sviktande elevunderlag som orsakar underskotten, utan
också välfyllda skolor har stora underskott. I Skolverkets rapport framhöll man
det bra utvecklingsarbete, som pågår och det är också den uppfattning vi har. Det
vill vi särskilt lyfta fram som en positiv komponent. Samtidigt pekar man på
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brister i uppföljning av kunskap och elevernas resultat. Det är också stora
skillnader mellan skolorna, som måste analyseras och åtgärdas. I det ärende där
Resultatboken redovisades yrkade vi socialdemokrater, att en analys och en
utvärdering av Resultatboken skulle göras och presenteras senast på junimötet
samt att nämnden skulle ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en
handlingsplan på hur kunskapsnivån ska kunna höjas i våra skolor. Vi fick stöd
för våra yrkanden (vi fick veta att i den borgerliga budgeten låg också ett sådant
uppdrag) och vi ser fram emot en ordentlig genomgång.
Vi konstaterar att den satsning på Nyboda, som majoriteten sade sig vilja göra
under 2007, uteblev. Tidigare underskott låg som en tung belastning på den nya
ledningen på skolan under hela året. Problematiken att gasa samtidigt som man
ska bromsa blev tydlig . För att komma i ekonomisk balans ställer man nu krav på
skolan att göra neddragningar. Var finns stödet från den moderatledda borgerliga
majoriteten? Vi har sett tidigare att majoriteten endast stått vid sidan om och tittat
på, utan att göra någonting. Den inställningen tycks fortsätta. Det är inte
acceptabelt.
Vi saknade i verksamhetsberättelsen en redovisning av hur avknoppningen av tre
förskolor i Trollbäcken genomfördes, bl a hur övertagandet av inventarierna
betalades. Dessutom hade förskolorna ett underskott, som vi i barn- och
utbildningsnämnden skulle fatta beslut om. Den borgerliga majoriteten lovade att
återkomma med besked om detta.
Målen
Trots att vi påtalat detta tidigare, så är målformuleringarna skrivna på ett sätt, som
inte visar på tydlig viljeinriktning, t ex ”andelen elever med godkända betyg i
ämnet idrott och hälsa ska öka” och ”öka andelen högskoleutbildade pedagoger”.
Dessutom kan målet antingen vara uppfyllt eller inte. ”Delvis” uppfyllda mål eller
”på väg att uppfyllas” är inte godtagbara mätmetoder.
Vi godkände bokslutet, - ett bokslut är ett bokslut och historia, som vi inte kan
påverka. Däremot ska man låta historien vara vägledande i det fortsatta arbetet.
Också Skolverkets inspektion gav oss en kartläggning av hur förskola och skola i
Tyresö kan förbättras.
För den socialdemokratiska barn- och utbildningsgruppen
Marita Bertilsson
gruppledare
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