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§6
Yttrande över remiss av Skolprogram för Stockholms stads
förskolor och skolor
AMN 2017-0239.01.06
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen
omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Skolprogram Stockholms
stads förskolor och skolor” till arbetsmarknadsnämnden för
yttrande.
Skolprogrammet är en del av stadens strategi för att förverkliga
Vision 2040 – ett Stockholm för alla. Programmet ska vara
vägledande för skolor och förskolor och beskriver värdegrund,
utvecklingsområden och viktiga strategier för stadens skolväsende
som omfattar förskola till gymnasieskola. Det framgår i
programmet vad som förväntas av elever, medarbetare och
vårdnadshavare. Programmet är indelat i fem punkter 1) inledning
2) likvärdighet och hållbar skolutveckling 3) kunskaper och lärande
i ett Stockholm som håller samman, 4) värderingar och trygghet
som grund för utveckling och 5) samarbete och lärande, utveckling
och framtidstro.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att innehållet i programmet på
ett tydligt sätt beskriver värdegrund, strategier och
utvecklingsområden för förskola och skola och har goda
förutsättningar att fungera som vägledning för det framtida
utvecklingsarbetet. Dock kunde delar kring hur skolan tar sikte på
elevernas framtid och hur eleverna förbereds för framtida
arbetsmarknad kunna beskrivas tydligare.
Samverkan och planering kring övergångar till
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen samt frågor kring
skolavhopp och samverkan med kommunens aktivitetsansvar kunde
med fördel behandlas i programmet.
Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på att arbetet kring att
stimulera barns nyfikenhet lyfts och anser även att entreprenöriellt
lärande kunde lyftas fram ytterligare. Vidare anser
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arbetsmarknadsförvaltningen att betydelsen av skolans samverkan
med det omkringliggande samhället tydligare kunde beskrivas.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
9 november 2017.
Förslag till beslut
Ordföranden Mirja Räihä m.fl. (S), ledamoten Magnus Runsten
m.fl. (MP) samt ledamoten Tina Kratz (V) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordförande Johanna Sjö m.fl. (M), ledamoten Gula Anci (L)
och ledamoten Johan Fälldin (C) framlade ett annat förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Mirja
Räihä m.fl. (S), ledamoten Magnus Runsten m.fl. (MP) samt
ledamoten Tina Kratz (V) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordförande Johanna Sjö m.fl. (M), ledamoten Gula Anci (L)
och ledamoten Johan Fälldin (C) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande.
1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis.
2. Därutöver anförs följande.
Det har genomförts ett ambitiöst arbete med skolprogrammet och vi
delar programmets skrivningar om att likvärdigheten är den största
och viktigaste utmaningen i Stockholms stads skolor och förskolor.
Alla har rätt att nå sin optimala kunskapspotential.
Skolprogrammet är ett viktigt styrdokument, där
kommunfullmäktige kommunicerar sina prioriteringar för
Stockholms stads elever över flera år.
Vi anser dock att programmet saknar tillräckliga redogörelser av
bland annat likvärdighet och minskade resultatskillnader mellan
elever och skolor, trygghet och studiero samt elevhälsa. Även
lärarbristen och kompetensförsörjningen, stadens relation till
fristående aktörer samt skolutbyggnaden bör behandlas mer
ingående i programmet. Med anledning av det ansåg Alliansen i
utbildningsnämnden att det föreslagna skolprogrammet har vissa
brister som bör åtgärdas, varför vi yrkade återremiss.
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Ersättaryttrande
Ersättaren Ofelia Namazova (KD) lämnade följande
ersättaryttrande.
Det har genomförts ett ambitiöst arbete med skolprogrammet och vi
delar programmets skrivningar om att likvärdigheten är den största
och viktigaste utmaningen i Stockholms stads skolor och förskolor.
Alla har rätt att nå sin optimala kunskapspotential.
Skolprogrammet är ett viktigt styrdokument, där
kommunfullmäktige kommunicerar sina prioriteringar för
Stockholms stads elever över flera år.
Vi anser dock att programmet saknar tillräckliga redogörelser av
bland annat likvärdighet och minskade resultatskillnader mellan
elever och skolor, trygghet och studiero samt elevhälsa. Även
lärarbristen och kompetensförsörjningen, stadens relation till
fristående aktörer samt skolutbyggnaden bör behandlas mer
ingående i programmet. Med anledning av det ansåg Alliansen i
utbildningsnämnden att det föreslagna skolprogrammet har vissa
brister som bör åtgärdas, varför vi yrkade återremiss

