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Protokollsanteckning
Ärende 7: Budget 2012 - Mål- och resursplan 2012-2014 för Barn- och
ungdomsnämnden dnr 2010/116

En ny mandatperiod har tagit sin början. Det nya styret vill revidera målen för Barn- och
ungdomsnämnden. Under tre heldagar har nämnden diskuterat mål.

En ny text har arbetats fram, eller snarare, den gamla texten har kompletterats och formulerats om.
Arbetet har gått väldigt snabbt. Vänsterpartiets syn är att det har gått alltför snabbt. Den text som
ligger på ledamöternas bord är bara halvfärdig. Det visar sig också genom att nämnden fortsatte
själva arbetet även idag under sammanträdet.

Vänsterpartiet anser av flera skäl att det är bättre att ha kvar den gamla och kanske föråldrade texten
än att ersätta det med en ny halvfärdig. Vi anser att det är bättre att fortsätta målarbetet så att det
landar i en färdig produkt som alla, eller åtminstone en majoritet, i nämnden är nöjda med. Ett
fortsatt arbete skulle också ge tid att också involvera andra i arbetet, t ex medlemmar i de egna
partierna.

Den nuvarande texten är inte bra. Den har startat med ett felaktigt perspektiv och med felaktiga
förutsättningar. Den har också formen av en önskelista, och en alltför orealistiskt sådan. Målen är
vidare inte konkreta och utvärderingsbara. De är inte heller genomförbara under mandatperioden. Det
betyder att mål måste både strykas och bearbetas - och framför allt: Barn- och ungdomsnämnden
måste göras en prioritering.

Vänsterpartiet tror att nämnden måste ha följande utgångspunkter i arbetet:

1. De nationella målen för grundskolans elever är bestämt av Riksdagen, Regeringen och Skolverket
och uppdraget finns beskrivet i Skollagen och Läroplanen.

2. Eleverna ska utvecklas till goda samhällsmedlemmar, förberedas för vidare studier och få
möjlighet till personlig utveckling.

3. Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelserna i Skollagen och andra författningar.

4. Rektor har av riksdagen gjorts ansvarig för att verkställa det målformulerade uppdraget bland
annat utifrån sin roll som pedagogisk ledare.

5. Måluppfyllelsen i Vänersborg när det gäller kunskapsmålen är låg och trenden är sjunkande.
6. Forskning visar att rektors möjlighet att utöva pedagogiskt ledarskap är centralt för att skolor ska

bli framgångsrika.
7. Rektorerna i Vänersborg hinner inte med sitt uppdrag som pedagogiska ledare.

(Arbetsmiljöenkäten.)

Utifrån dessa utgångspunkter så drar vi följande slutsatser:

1. Barn- och ungdomsnämnden måste styra tydligare för att nå målen i Skollag och LGR11.
2. Kunskapsmålen måste prioriteras. Den sjunkande trenden måste brytas och kunskapsresultaten

måste snabbt upp.
3. Förvaltningschefen måste få tydliga skriftliga riktlinjer och anvisningar.

Exempel på riktlinjer:
 se till att det finns en ledningsorganisation som ger varje rektor och förskolechef tid och

möjlighet att vara pedagogisk ledare
 utifrån budget prioritera antalet pedagoger per barn/elev
 organisera så att pedagoger får den kompetensutveckling de behöver för att utföra uppdraget

enligt bestämmelserna



 skapa förutsättningar för att enheterna får den utrustning som behövs för att bedriva
undervisning enligt styrdokumenten

4. Förvaltningschefen ska utarbeta ett kvalitetssäkringssystem för sin ledning av verksamheten.
Systemet ska göra det möjligt för förvaltningschefen att ge lägesrapporter/beskrivningar av sina
ledningsstrategier var tredje månad. Förvaltningschefen ska alltså analysera och utvärdera sitt
eget sätt att arbeta i förhållande till sitt uppdrag.

5. Förvaltningschefen ska för nämnden redogöra för vilka verktyg som behövs för att verkställa
ledningsstrategierna.

Dessa utgångspunkter och slutsatser är resultatet av ett tänk som inte är färdigt än. Men det är ändå
tankar som vi tror är en riktig angreppssätt på Barn- och ungdomsnämndens viktiga målarbete. Vi vill
därför publicera dem på detta sätt så att nämndens övriga ledamöter kan sätta sig in i våra tankar för
att diskutera dem vidare. Vi är nämligen övertygande om att det finns en mycket god vilja i nämnden
att göra ett bra arbeta och lyfta Vänersborgs skolor ur den kräftgång med sjunkande måluppfyllelse
som vi har sett under flera år.
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