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§5

Tertialrapport 1
Beslut

1. Tertialrapport 1 2019 per den 30 april godkänns. Rapporten
överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden beslutar att Stockholms byggtekniska
gymnasium avvecklas efter läsåret 2020/2021.
3. Utbildningsnämnden beslutar att gymnasiesärskolans
program och elever vid Stockholms byggtekniska gymnasium
flyttas till gymnasieskolor som har motsvarande nationella
yrkesprogram till läsåret 2020/2021.
4. Utbildningsnämnden fastställer handlingsplanen mot
våldsbejakande extremism, bilaga 4.
5. Utbildningsnämnden fastställer korrigerad lydelse av
indikator Andel elever F-klass nöjda med – jag känner mig
trygg i skolan.
6. Utbildningsnämnden fastställer årsmålet för indikatorn Andel
hämtställen med matavfallsinsamling av hämt-ställen med
möjlighet till matavfallsinsamling till 60 procent.
7. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering om totalt 66,2 mnkr.
8. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner
omslutningsförändringar om totalt 14,6 mnkr.
9. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14
maj 2019, dnr. 1.2.2- 3370/2019.
Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att
uppnå angivna mål och i hög grad bidra till att
kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Så
här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser
konstateras. De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och
aktiviteterna genomförs som planerat och en mängd insatser
pågår, som anknyter till nämndens prioriterade områden.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med övriga avdelningar.
Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden
stockholm.se

1. Tertialrapport 1 2019 per den 30 april godkänns. Rapporten
överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden beslutar att Stockholms byggtekniska
gymnasium avvecklas efter läsåret 2020/2021.
3. Utbildningsnämnden beslutar att gymnasiesärskolans
program och elever vid Stockholms byggtekniska gymnasium
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flyttas till gymnasieskolor som har motsvarande nationella
yrkesprogram till läsåret 2020/2021.
4. Utbildningsnämnden fastställer handlingsplanen mot
våldsbejakande extremism, bilaga 4.
5. Utbildningsnämnden fastställer korrigerad lydelse av
indikator Andel elever F-klass nöjda med – jag känner mig
trygg i skolan.
6. Utbildningsnämnden fastställer årsmålet för indikatorn Andel
hämtställen med matavfallsinsamling av hämt-ställen med
möjlighet till matavfallsinsamling till 60 procent.
7. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering om totalt 66,2 mnkr.
8. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner
omslutningsförändringar om totalt 14,6 mnkr.
9. Omedelbar justering.
Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) framlade ett eget
förslag till beslut och yrkade bifall för detta.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.
Reservation

Olle Burell m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl. (V) reserverade sig
mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:
Förslag till beslut
1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. Att därutöver anföra följande
Att Stockholms byggnadstekniska gymnasium avvecklas är ett
nederlag för Stockholms stad och ett exempel på
konsekvenserna av en icke-fungerande gymnasiemarknad. Detta
sker mot bakgrund av den okontrollerade överetableringen av
gymnasieskolor i Stockholmsregionen som erbjuder samma
utbildningar och yrkesprogram. Det innebär att Stockholms stad
får mycket svårt att planera för verksamheterna, inte minst när
det gäller yrkesprogram. Detta trots att det finns flera skolor
som har både lärare och lokaler av god kvalitet.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Det är beklagligt att det blågröna styret lägger ner
utbildningarna på byggtekniska gymnasiet utan att ha en strategi
för hur yrkesprogram som är viktiga för hela regionens tillväxt
ska utvecklas i nära samverkan med branscherna.
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Att väldigt många av Stockholmsregionens ungdomar i
gymnasieåldern söker sig mot centrum syns tydligt i alla
sökmönster. Om de blågröna menar allvar med att satsa på
yrkesprogrammen måste man därför vara beredd att investera
också i gymnasieskolor med exempelvis byggteknisk inriktning
på attraktiva platser med goda kollektivtrafikförbindelser från
hela länet.
Vi är också bekymrade över tertialrapportens siffror som visar
att elever i årskurs 8 upplever att de får ta allt mindre del av
kulturupplevelser. Från förra mättillfället minskar andelen nöjda
elever med hela fem procentenheter. Vidare visar siffror på att
elever i samtliga mätta årskurser upplever allt mindre inflytande
över och förståelse för vad som krävs för att nå kunskapsmålen.
Dessutom upplever allt färre elever sig trygga i skolan. Det är en
djupt allvarlig utveckling som måste vändas.
Sist men inte minst är även den ekonomiska utvecklingen
oroande. Förvaltningen bedömer utifrån tertialrapporten att
utbildningsnämnden kommer gå med nollresultat, men först
efter att 50 mnkr tagits ur resultatfonderna. Dessutom flaggar
förvaltningen för en osäkerhet kring lokalkostnadsutvecklingen
där kostnaderna kan öka än mer under 2019. Nu riskerar stadens
skolor att hamna i en ekonomisk besvärlig situation där
besparingar kan komma att drabba verksamheterna och
eleverna. Att sänka skatten i stället för att säkra tillgången till
skolor och tillräckliga resurser till elevernas skolgång var en illa
genomtänkt politik.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

