Ersättaryttrande till Barn och utbildningsnämnden 20 februari 2008
§ 1 Bokslut för strategi och budgetplan 2007
Miljöpartiet i Tyresö hade om vi hade haft rösträtt reserverat oss mot att godkänna den
borgerliga majoritetens verksamhetsberättelse för 2007. Det finns många skrivningar som vi
inte ställer upp på, det finns också flera felaktigheter, bl a att nämnden skulle ha beviljat ett
familjedaghem att ta emot 15 barn och att det finns tre fritidsgårdar i kommunen. Flera
förklaringar i det ekonomiska resultatet är svårtolkade som t ex att resultatenheterna utnyttjat
sina positiva ingående balanser för att täcka kostnader för tillfälliga personalkostnader. En
annan tveksamhet är att den borgerliga majoriteten inte har budgeterat tillräckligt för
vårdnadsbidragen och heller inte har en helhetsbild av kostnaderna för dessa.
Verksamhetens mål skulle kunna skärpas, så att målen blir tydligare, lättare att mäta och med
en ständig strävan till kvalitetsförbättringar. Vi anser att mål och krav också ska ställas på
enskilda verksamheter. I den kommunala verksamheten finns mål om att höja den pedagogiskt
högskoleutbildade personalen från 40%. Från oktober 2005 till 2006 har siffran ökat till 43%.
Det är positivt att andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal ökar, men vi anser att
siffran fortfarande är låg, inte ens hälften av personalen har högskoleutbildning på området.
I de enskilda verksamheterna är andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal är 22%, en
minskning med 8% under samma period. Detta anser vi är helt förkastligt. Syftet är att
kvaliteten i de enskilda verksamheterna ska vara lika god som i den kommunala. De enskilda
verksamheterna finansieras med samma skattemedel, kommunen betalar dessutom ut
startbidrag, något vi starkt ifrågasätter. (I Skolverkets nyligen framlagda rapport om Tyresö
kommun påpekar Skolverket att kommunen brister i tillsynen för enskilda verksamheter.)
Att valfriheten skulle öka för att verksamheter avknoppas eller att enskilda verksamheter
öppnas, förstår vi inte. Det ska inte spela någon roll vilken huvudman som driver
verksamheten. Det är innehållet som räknas, vilken pedagogisk inriktning som erbjuds. Den
information vi fått visar att de nya enskilda verksamheterna inte profilerat sig på något sätt,
tvärtom ska avknoppade verksamheter fortsätta precis som tidigare.
Formuleringar som ”Organisationen ska bygga på kundens behov och beslut ska fattas så nära
verksamheten som möjligt.” anser vi inte hör hemma i detta sammanhang som dessa. Vem är
kunden? Är det eleverna som enligt lag är skyldiga att gå i skolan? Är det föräldrarna? Vem är
i så fall säljaren?
I vår alternativa budget fick förskola, skola och fritidsgårdsverksamheten betydligt bättre
ekonomiska förutsättningar än i majoritetens. Bristerna med stora grupper och få lärare som vi
under åren pekat på har nu blivit ännu tydligare. Tyresös barn och ungdomar mår allt sämre
och meritvärdena sjunker drastiskt.

Den borgerliga majoriteten ger sken av att det skett en satsning 2007 som nu följs upp av en
ännu större satsning 2008. Vi ifrågasätter starkt bilden som målas upp. Så gott som alla skolor
och förskolor har gått med underskott 2007. Satsningen handlar inte om att höja kvaliteten
utan att täppa till hål i pga av stora underskott i verksamheten. Flera enheter har fleråriga
avbetalningsplaner för att komma i takt med den anslagna budgeten.
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