Särskilt yttrande

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2010-12-02

Yttrande över § 66, Strategi- och verksamhetsplan
Vi socialdemokrater deltar i beslutet om Strategi- och verksamhetsplan 2011 för
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
Utöver de delar som vi är ense om, vill vi också tillföra Strategi- och
verksamhetsplanen ytterligare punkter som berör gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden och som återfinns i vårt budgetförslag för Tyresö
kommun 2011.
Vi noterar att satsningarna på bl. a gymnasiet levereras med brasklappen att
nämnden (förvaltningen) ska få i uppdrag att inför kommande år försöka arbeta in
dessa nya kostnader i den hittillsvarande kostnadsnivån i budgeten för 2012.
Under de senaste åren har regeringen konsekvent valt bort dyrare och mer
kvalitativa insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Även möjligheterna för
utbildning har försämrats. För att insatserna för ungdomar och de som vill utbilda
sig vidare inte bara ska handla om förvaring utan i stället bli till meningsfull tid för
alla och med kvalitativa insatser och med tillräckliga resurser för att alla ska kunna
nå godkända resultat, vill vi skapa möjligheter att öka utbildningsinsatserna inom
såväl vuxenutbildning, folkbildning som mer arbetsmarknadsinriktad utbildning.
Vi hävdar också att arbetslinjen rent generellt bör hävdas även lokalt. De åtgärder
vi förde fram i vårt budgetförslag för Tyresö 2011 ser vi som viktiga inslag i den
riktningen. Vi vill också här betona vikten av konsekvent genomförda
uppföljningar beträffande verksamhetsplanens olika delar.
Sammantaget föreslår vi att kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska insatserna
stärks och att möjligheter till kvalificerad utbildning förstärks.
Vi hävdar också vikten av att alla som vill också får en reell möjlighet till
sommarjobb. Därför föreslår vi att Tyresö kommun, i egen verksamhet och i
samverkan med andra aktörer, erbjuder minst 400 ungdomar sommarjobb under
2011.
Sammantaget anser vi att Strategi- och verksamhetsplanen skulle vara starkare
och ge bättre effekt om den också hade tillförts våra förslag.
För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Kristjan Vaigur
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