Ersättaryttrande till Kommunstyrelsen 24 mars 2008
§ 54 Motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på gymnasiet
Vi i miljöpartiet har i en motion 14 juni 2007 föreslagit att utreda förutsättningarna för en
hållbarhetsprofil på gymnasiet. Syftet är att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra all
verksamhet på gymnasiet, såväl utbildning som byggnad, lokaler, arbetssätt, mat och
miljöarbete. (Tyresö Gymnasium har grön flagg, vilket innebär att man har ett miljöarbete. Vi
har dock från flera håll fått uppgifter om att det finns stora brister i miljöarbetet, bl a när det
gäller sopsorteringen.)
Intentionen i motionen är att hållbarhetsprofilen ska användas i marknadsföringssyfte och
göra kommunens gymnasium mer attraktivt. Vår ambition är att höja statusen och
attraktionskraften hos elever från Tyresö och andra kommuner. Vi vill göra Tyresö
Gymnasium till en profilskola med syfte att skapa kunskap och förståelse kring vikten av
ökad resurshushållning och minskad miljöbelastning. Hållbar utveckling ska genomsyra alla
program och det ska finnas ett gott utbud för tillvalskurser inom hållbarhetsområdet. Teknik
för minskad resursförbrukning skall tillämpas på varje område där så är möjligt. Eleverna ska
få kunskaper om förutsättningar, hinder och målkonflikter för en hållbar utveckling i ett lokalt
och globalt perspektiv. Individens, samhällets och företagens ansvar och roller ska
synliggöras.
Genom att besvara motionen och hänvisa till förvaltningens tycks det som om den borgerliga
majoriteten missuppfattat motionen. Om majoriteten uppfattat vad som avsågs skulle
motionen antingen bifallas eller avslås.
Socialdemokraterna menar att det hade varit lämpligt att lägga in motionen i den strategiska
planering för åren 2009-2011 som nu pågår av utbudet vid Tyresö gymnasium. Vänsterpartiet
stöder också motionen. Vi i miljöpartiet kan bara beklaga den borgerliga majoritetens
ställningstagande som i princip innebär ett avslag, även om motionen sägs vara besvarad.
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Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat att motionen skulle bifallas i sin helhet

Marie Åkesdotter

för Miljöpartiet de gröna i Tyresö

