Ersättaryttrande till Barn- och utbildningsnämnden 22 april 2009
§ 19 Centrumskolorna Nyboda och Forellen
11 februari 2009 fattades ett beslut i Barn- och utbildningsnämnden om att dels notera en
redovisning och godkänna inriktningen på det framtida utvecklingsarbetet på enheten
Nyboda/Forellen, dels att förvaltningen och enhetsledningen får i uppdrag att redovisa
fördjupade rapporter om utvecklingen vid enheten vid nämndens sammanträden i april,
september och december 2009.
Miljöpartiet de Gröna lämnade ett ersättaryttrande vid nämndmötet där vi ställde oss bakom
det pågående ”utvecklingsarbetet”. Vi ville samtidigt att vår (S, MP, V) gemensamma motion
”Centrumskolan – framtidens skola i centrum”, inlämnad 11 december 2008, skulle ha
bifallits, dvs
-

Att ett program för upprustning av den skola där merparten av undervisningen
kommer att förläggas, tas fram.

-

Att frågan om centrumskolornas ingående negativa ekonomiska balans i samband med
nystarten regleras av Barn- och utbildningsnämnden.

Vi ställde oss bakom sammanslagningen av Nyboda skola och Forellen till en enhet under
arbetsnamnet Centrumskolan. I vår motion yrkade vi i också att Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar snabbutreda och
redovisa alternativ för den framtida försörjningen av grundskoleplatser för årskurserna 6-9 i
de centrala delarna av Tyresö med största möjliga hänsyn till elevers, föräldrars och
personalens synpunkter.
Med hänsyn till rådande situation (där rektorn som ledde utredningen om Nyboda och
Forellskolans framtida organisering sagt upp sig och en tillfällig rektor anställts på
konsultbasis) är Miljöpartiets uppfattning att prioritet 1, är att personal och elever på skolorna
får arbetsro. Vi hade dock helst sett en utredning med flera alternativ.
Vi ville också ta fram ett konkret program/en plan för upprustning av Centrumskolans inre
och yttre miljö. Den borgerliga majoriteten har gjort en prioriteringsordning inför 2009 års
investeringsprogram, men ingen konkret plan. Vad som ”satsas” är 3 miljoner kr för att
åtgärda ytskikten (ommålning) av allmänna utrymmen samt i klassrum för årskurs 6. Helt
otillräckligt anser vi!
Miljöpartiet ifrågasätter återigen ärendebeskrivningen och bakgrunden till problemen. I
redovisningen på nämndmötet 22 april står att ”Den huvudsakliga orsaken till Centrumskolans
problem är att en anpassning till ett lägre elevantal inte skett över tiden”. I ärendebeskrivningen 11 februari 2009, skrevs att ”Nyboda skola har sedan ett antal år haft problem
med vikande elevunderlag i området, vilket inneburit svårigheter med ekonomin /…/”.
Miljöparitets uppfattning är att Nyboda skola och Forellskolan i åratal missgynnats av den
borgerliga majoriteten som inte skapat rimliga förutsättningar för skolorna och underlåtit att
restaurera Nyboda skola, vilket lett till chansering.
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Nybodas idrottshall är till och med i så dåligt skick att Arbetsmiljöverket utfärdat ett
vitesföreläggande av 1 miljon kronor. Tyresö kommun måste senast 5 augusti 2010 åtgärda
ventilation och undersöka (och eventuellt åtgärda) misstänkta fuktskador i dusch- och
omklädningsrum.
Miljöpartiets uppfattning är att det vikande elevunderlaget (med ofrivilliga budgetunderskott
och svårigheter att anpassa organisationen) är en av faktorerna till Centrumskolans
budgetunderskott. Men istället för att vända problematiken till något positivt har den
borgerliga majoriteten fördjupat krisen, vilket gjort att skolan hamnat i en ond spiral. Det går
inte att enbart att hänvisa problemet till vikande elevunderlag, samtidigt som vi har skolval i
kommunen. Om man tar Kunskapsskolan som exempel, tycks de ha förmåga att locka till sig
elever, trots ett mindre elevunderlag. Om man jämför Nyboda skolas lokaler och utemiljö med
andra skolor i kommunen ser man också tydliga skillnader, till Nybodas nackdel.
Det handlar mer om ofrivilliga budgetunderskott, att den borgerliga majoriteten underlåtit att
rusta upp skolan, att man inte gjort de nödvändiga satsningar som har krävts. Inte mindre
okänsligt blir det när Kulturskolan och Föreningsgården tar över lokaler i Nyboda skola och
restaurering sker omedelbart. Vilka signaler sänder det till barn och personal i skolan?
(Restaureringen är i sig positiv, men Nyboda borde ha restaurerats långt tidigare.)
Den borgerliga majoriteten presenterar det som en satsning på Centrumskolan, men det blir ju
inte mycket till satsning när enheten samtidigt bär med sig ett så stort budgetunderskott in i
den nya organisationen.
Centrumskolans budgetunderskott pekar nu på ett resultat på – 4,8 miljoner kr för 2009.
Nyboda skola har i åratal haft stora (ofrivilliga) budgetunderskott och för att få ekonomin i
balans krävs åtgärder som inköpsstopp, personalinskränkningar, vikariestopp, större
undervisningsgrupper, försämrat elevstöd mm.
På nämndmötet 22 april redovisas att bemanningen på Centrumskolorna ska dras ned med
24,9 årsarbetare, dvs 20,9 lärare och 4,9 övrig personal för 2009/2010. Det är en avsevärd
minskning mot dagens ca 100 anställda, vilket givetvis påverkar atmosfären. I den muntliga
redovisningen sägs det också att stämningen är låg på skolan.
På nämndmötet 22 april ges en muntlig redogörelse över den ekonomiska planen (inte flera
scenarier):
År

Resultat miljoner kr

Utgående balansmiljoner kr

2009

- 4,8

- 8,7

2010

+ 4,5

- 4,3

2011

+ 3,6

- 0,7

2012

+ 2,8

+2,1

På nämndmötet får vi också en presentation om åtgärder som vidtagits. Dessa är bl a:
- Vikarieanvändningen skall vara mycket restriktiv. Uppkomna behov skall alltid i
första hand lösas internt i arbetslagen.
-

Sparsamhet gäller beträffande inköp inkl ämnes- och lagkonton.

-

Personalluncherna kommer att avgiftsbeläggas.
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Konsekvensanalyser saknas! På nämndmötet efterlyser jag konsekvensanalyser och får
beskedet att det är på gång, men att de inte är klara. Den 28 april ska de vara klara.
Förhandling med fackföreningar sker 5 maj och efter detta ska nämnden kunna få del av
konsekvensanalyserna.
I ordförandeutlåtandet 11 februari 2009 står ” Ekonomin ska komma i balans under budgetåret
2009. Ekonomisk balans är nödvändig för enhetens egen verksamhet, det ekonomiska
ersättningssystemets trovärdighet och kommunens ekonomi i stort, särskilt i en tid präglad av
ekonomisk oro. Samma villkor måste gälla för alla enheter. Att budgeten hålls – inom de
ramar som resultatenhetssystemet ger - är ett grundkrav. Därav kravet på tydligare
uppföljning av enhetens arbete under året.”
En förändringsprocess av detta slag kräver oändligt mycket energi av de anställda. Det är
högst osäkert att den ekonomiska planen håller, kvalitetsmässigt och pedagogiskt, om man
ska säkerställa att barnen på Centrumskolan får en rättvis och likvärdig utbildning jämfört
med övriga barn i kommunen. Det är inte självklart att ekonomin ska komma i balans 2009.
En förändringsprocess av detta slag kräver mer personal jämfört med skolor som har en
fungerande verksamhet och med en budget i balans.
Det är av oerhörd vikt att föräldrar och elever får en ärlig redovisning av läget, dvs att
konsekvenserna av budgetunderskottet med vikariestopp, inköpsstopp mm redovisas. Detta
för att man ska kunna ta ställning till om man ska söka sig till Centrumskolan eller inte. Om
en övervägande del av eleverna i upptagningsområdet väljer skolor i andra kommundelar,
klarar kommunen inte att tillgodose deras önskemål. Vad händer då?
-

Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat:
o att ärendet skulle ha varit ett beslutsärende. Jag hade inte godtagit att enbart notera
redovisningen. Som kommunrevisorerna nyligen påpekat, tas alltför många
beslutsärenden som information i Barn- och utbildningsnämnden. Detta har också
jag påpekat muntligen och skriftligen.
o avslag, att ärendet inte skulle godkännas. Det svårt för nämnden att ta beslut, då
konsekvensanalyser saknas i den redovisade planen. Det riktiga hade varit att
nämnden hade kunnat ta ställning till olika scenarier tillsammans med
konsekvensanalyser. Det är heller inte självklart att ekonomin ska komma i balans
2009. En förändringsprocess av detta slag kräver mer personal jämfört med skolor
som har en fungerande verksamhet med en budget i balans. Centrumskolan ska
erbjuda en rättvis och likvärdig utbildning jämfört med övriga skolor i kommunen.

Marie Åkesdotter
för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö
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