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Svar på motion om skolan i Gislaved

Ärendebeskrivning
Bo Kärreskog (S), Fredrik Bäck (S) och Rose-Mari Modén (S) har lämnat en
motion om skolan i Gislaved, daterad den 7 maj 2012. Kommunstyrelsen har
remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Motionens yrkande innefattar sju punkter med förslag till insatser för att tillräckliga
resurser tilldelas och kanaliseras så att alla elever får godkänt i alla ämnen i
grundskolan, att elever i gymnasiet kan fullfölja sina studier och kunna söka till
universitet och högskolor om de så önskar samt att Gislaveds skolar ska kunna
uppnå en topplacering bland svenska skolor.

Barn-och utbildningsnämnden har den 29 april 2013 avlämnat yttrande i
överensstämmelse med barn- och utbildningsförvaltningens förslag över de sex
första av de sju punkterna. Den sjunde punkten avstår nämnden från att yttra sig
över.

Kommunstyrelsen har den 4 juni 2013 uppdragit till kommunstyrelsekontoret att
med barn- och utbildningsnämndens yttrande samt det som framkommit under
dagens sammanträde som grund bereda ett förslag till kommande sammanträde.

Barn- och utbildningsnämnden anför följande i sitt yttrande:

1. Mer av resurserna styrs så att alla elever uppnår målen.
Barn- och utbildningsnämndens kommentar:
I Gislaveds kommun fördelas 83 % av pedagogtjänsterna med samma resurs per
elev (rak nyckel). 24 tjänster delas ut som riktade resurser varav 16 tjänster avser
svenska som andraspråk. Ytterligare 20 pedagogtjänster riktas mot elever i behov
av särskilt stöd. Utöver pedagogtjänsterna finns elevassistenttjänster. I SCBs
återrapport redovisar Gislaveds kommun 9 lärare/100 elever mot 8,9 i
kommungruppen och 8,3 för riket. Variationen mellan skolorna i Gislaved är stor,
fem skolor redovisar en lärartäthet som är lägre än 8 lärare per100 elever, sju
skolor har lärartäthet mellan 8-9 lärare per 100 elever och fem skolor har fler än
nio lärare per 100 elever där den skolan som har högst lärartäthet redovisar 13,42
lärare per 100 elever.
Vid fördelning av riktade resurser tas hänsyn till faktorer som andel elever med
utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsbakgrund. Ingen hänsyn har tagits till
skolornas kunskapsresultat. Något tydligt samband mellan kunskapsresultat och
resurstilldelning eller faktorerna utländsk bakgrund och föräldrars
utbildningsbakgrund är svår att dra men bör studeras ytterligare.
Modeller för resursstyrning kan diskuteras.
Barn- och utbildningsnämnden bifaller motionens yrkande.
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2. Mer av ansvar och befogenheter förs ut till de enskilda skolorna i
Gislaved.
Barn- och utbildningsnämndens kommentar:
Rektor har fått ett ökat direkt ansvar från staten i den nya skollagen som
förtydligar rektors ansvar, befogenheter och beslutsrätt. Rektor fattar till exempel
ensam beslut om den egna skolenhetens inre organisation och har fått nya
möjligheter att delegera beslutanderätten.
I några avseenden sker central samordning t.ex. har gemensamma riktlinjer för
arbetet med likabehandlingsplaner gjorts, dessa baseras på de allmänna råd som i
sig har en styrande funktion. Det finns ett övergripande perspektiv bl.a. för
kunskapsöverföring mellan enheter och ämnen och för vissa kommungemensamma
fortbildningsinsatser t.ex. för matematiksatsning. Rektorerna är organiserade i
team och teamchefen är rektors chef. Teamchefen har ingen beslutsbefogenhet i
skollagens avseende utan beslutar endast om personalärenden som rör rektor
eller övergripande samordning inom teamen.
Barn- och utbildningsnämnden anser att motionens yrkande därmed är besvarat.

Den delegation rektor har genom skollagen, nämndens delegationsordning och den
arbetsordning som finns inom förvaltningen ger rektor det ansvar och de
befogenheter rektor bör ha för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

3. Samarbetet mellan skolorna i Gislaved och högskolorna i Jönköping
utvecklas.
Barn- och utbildningsnämndens kommentar:
Skolorna samverkar idag med Högskolan för lärande och kommunikation, HLK,
bl.a. genom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, där Gislaveds kommun
tillsammans med andra kommuner i länet deltar och finansierar tjänster för
forskning som kan riktas mot medlemskommunerna. Gislaveds kommun har
efterfrågat att kommundoktoranden ska följa arbetet i förskolan med lärplattor.
Det är inte klart om RUC kan prioritera det. Högskolan har inte riktat någon av
sina forskarinsatser mot Gislaveds kommun. Avtalet om RUC sträcker sig till 1 juli
2013 och har förlängts med två år. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen,
VFU, som lärarstuderande gör som en del i sin utbildning sker en återkoppling
mellan förskolor och skolor och högskolan.
Under 2012/13 har kommunen uppdragit åt och särskilt ersatt HLK för utbildning i
förskolans pedagogiska dokumentation. Fortsatt samarbete med riktade
utbildningar prövas kontinuerligt.
Genom Högskolan på hemmaplan har Högskolan i Jönköping haft ett par kurser
där man utbildat undersköterskor. Öppna föreläsningar med föreläsare från både
Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping sker cirka 10 gånger per termin.
Det är önskvärt att samarbetet med högskolorna i Jönköping utvecklas.
Barn- och utbildningsnämnden bifaller motionens yrkande.
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4. Samarbetet mellan olika nämnder i kommunen stimuleras och
utvecklas.
Barn- och utbildningsnämndens kommentar:
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har ett bra och etablerat samarbete
med kulturförvaltningen avseende skolbibliotek och barnkultur. Samarbete med
fritidsförvaltningen sker också kontinuerligt bl.a. avseende anläggningar,
fritidsgårdar och ”sommarkul”. Samarbetet med socialförvaltningen sker på flera
plan, bl.a. Alternativa skolmiljöer. Samarbete med andra förvaltningar förekommer.
Samarbetet med alla nämnder kan utvecklas.
Barn- och utbildningsnämnden bifaller motionens yrkande.

5. Den kommunala skolan ska vara det naturliga alternativet för
eleverna i Gislaveds kommun.
Barn- och utbildningsnämndens kommentar:
Oberoende av vilka andra alternativ som kan finnas ska de kommunala skolorna
hålla hög kvalitet och eleverna ska vara nöjda och få en god utbildning.
Förändringarna inom gymnasieskolan som inneburit att färre elever än tidigare
väljer yrkesförberedande program innebär en möjlighet för Gislaveds Gymnasium
att en större andel elever än tidigare väljer Gislaveds Gymnasiums program. För
Gislaveds Gymnasiums yrkesprogram är det viktigt att stärka dem och att
samtidigt, bl.a. genom valbara kurser och genomtänkt schemaläggning, så långt som
möjligt underlätta för eleverna att läsa in högskolebehörighet.
Barn- och utbildningsnämnden anser att motionens yrkande därmed är besvarat.

6. Skolmaten förutom att den ska vara avgiftsfri också ska hålla en hög
kvalitet.
Barn- och utbildningsnämndens kommentar:
Gymnasieelevernas skolmat är avgiftsfri. Skolmaten håller en hög kvalitet. Maten
lagas med något enda undantag från grunden och baseras på Livsmedelsverkets
rekommendationer om ”Bra mat i skolan”. Andelen ekologiska råvaror uppgick
2012 till 25 %. Målet är att nya Gisle skolrestaurang kommer att servera tre rätter
varav en vegetarisk.
Barn- och utbildningsnämnden bifaller motionens yrkande.

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2013 beslutat anta BUN:s yttrande som eget
vad gäller punkterna 1-6.

7. Gislaveds kommun arbetar för att ansvar- och finansieringsprincipen
ska gälla på skolans område.
Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunerna har ett generellt uppdrag till Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) att ansvara för att finansieringsprincipen mellan stat och kommun
upprätthålls. Varje lokal politiker kan därutöver genom sina respektive
partiföreträdare i SKL:s styrelse och beredningar liksom via sina riksdagsledamöter
bidra till att uppmärksamhet på att finansieringsfrågan kopplas till lagstiftning och
olika behov i landets kommuner.
Motionens yrkande anses därmed besvarat.

För punkt 7 tillfogar kommunstyrelsen sin egen kommentar.
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Beslutsunderlag
Motion om skolan i Gislaved, daterad den 7 maj 2012
Barn- och utbildningsnämnden den 29 april 2013, § 36
Kommunstyrelsen den 4 juni 2013, § 254
Kommunstyrelsen den 18 juni 2013, § 310

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Bo Kärreskog (S) tackar för svaret och förklarar sig nöjd med det.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens
yttrande över motionen anse yrkandena 1, 3, 4 och 6 bifallna och yrkandena
2, 5 och 7 besvarade.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden


