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Nämndplan 2012 – sammanträde Barn- och utbildningsnämnden
2011-10-19

Mycket energi har lagts på att införa ett nytt arbetssätt kring kommunplan och
nämndplaner i kommunen i år. En central tanke har varit samverkan mellan de
olika partierna. En kommunplan har antagits med 3-åriga mål, och även om vi inte
delar majoritetens uppfattning i alla frågor har det ändå skett ett konstruktivt och
framåtsyftande arbete att ta fram kommunplanen.
Det konstruktiva och samverkande tillvägagångssättet tog tvärstopp i Barn- och
Utbildningsnämnden. Ordförande i nämnden kallade till extra sammanträde den 1
september för en ”Diskussion och överläggning om Barn- och
utbildningsnämndens mål för 2012, utifrån de 3-åriga kommungemensamma
målen”. Den diskussionen skedde uppdelat, med majoriteten och oppositionen var
för sig, med en återsamling där inte heller några förslag till mål diskuterades, med
mer än att vi i oppositionen fick redovisa de mål vi kommit fram till. Vi blev
utlovade majoritetens förslag till målformuleringar via e-post. Dessa dök aldrig
upp. Inte förrän handlingarna inför nämndsammanträdet den 19 oktober, och då
som beslutsunderlag. Föga förvånande var inte ett enda av socialdemokraternas
förslag till mål ens omnämnda.
Ett av målen för grundskolan i kommunplanen är ”Tyresö hör till den 50 bästa
kommunerna vad gäller betyg i alla ämnen”. Om det är vi helt överens. Sedan ska
nämnden sätta delmål för att nå dit. Här måste man ha en politisk viljeinriktning
om hur det ska gå till. Vad kan vi göra för att våra elever ska få betyg i alla
ämnen? Vi valde att begränsa oss till fyra konkreta förslag, varav ett är att alla
elever som behöver det erbjuds läxläsningshjälp.
Det ser lika ut med de övriga nämndområderna. I majoritetens mål ingår över
huvudtaget inga tankar om hur man exempelvis kan förbättra resultaten. Bara att
de ska förbättras. Sedan får någon annan fixa. Lite som Bamse-figuren Krösus
Sork som skickar ut sina fixaresorkar. ”Jag betalar dig inte för att höra sagor, stick
ut och fixa.”
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Socialdemokraterna i Barn– och Utbildningsnämnden ställde sig bakom
Nämndplan 2012 (trots att vi inte i alla delar hade formulerat oss lika) men yrkade
på att våra förslag skulle antas, vilket röstades ner. Därför reserverar vi oss.
Tyresö 2011-10-25
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