RESERVATION I ANLEDNING AV UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT OM
YTTRANDE TILL SKOLINSPEKTIONEN ANG. START AV FRISOLA – NÄSTANVIK – Utbildningsnämnden beslut 2020-03-25 § xx

Utbildningsnämndens ledamöter från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Politiskt Alternativ och Feministiskt Initiativ har genom dagens omröstningsförfarande och beslut visat att de inte är beredda att ta ansvar vare sig för utbildningsnämndens egen
verksamhet eller i övrigt för att vara med och bidra till att Vilhelmina kommun kan ta
sig ur den ekonomiska kris som kommunen nu befinner sig i och som, med dagens
beslut – om detta leder till start av ytterligare en friskola – ytterligare förstärks. Detta
ska nu också ses i ljuset av att Vilhelmina kommun liksom samhället i övrigt, drabbas av den kris som Coronaviruset innebär, vilket i sig redan nu innebär påtagliga
belastningar på verksamhet och ekonomi. En friskolestart skulle påtagligt påverka
den kommunala skolan och dess kvalitet, vilket tydligt framgår i den utredning som
utbildningsförvaltningen genomfört, men som det nu fattade beslutet inte bär något
som helst spår av. En friskolestart skulle påverka en majoritet av grundskolans elever
i negativ riktning, vilket vi från Socialdemokraterna inte är beredda att ta ansvar för.
Vi noterar att Kristdemokraternas, Politiskt Alternativs och Feministiskt Initiativs
ledamöter (PDI) genom sitt yrkande tycks ifrågasätta utbildningsförvaltningens utredning och slutsatser där man nu från dessa partiföreträdares sida föreslår att utbildningsnämnden ska ”avstyrka yttrandet i sin nuvarande form”. Den formuleringen
antyder att man skulle önska att den tjänsteskrivelse som överlämnats till nämnden
skulle behöva ändras! Om det skulle vara syftet med förslaget, är det en skrämmande
och starkt oroande inställning från dessa partiers ledamöter. De tjänstepersoner som
arbetar inom utbildningsförvaltningen får i sin tjänsteutövning inte låta sig styras av
partipolitiska hänsynstaganden, utan ska på ett ämbetsmannamässigt och professionellt sätt få utföra sitt värv. Vi tar starkt avstånd från ett uppenbart försök från PDI:s
sida att politisera utbildningsförvaltningen.
Vi vill med vår reservation meddela att vi inte står bakom det beslut som nu fattats
och ställer nu våra förhoppningar till att Skolinspektionen inte bevilja Nästanvik tillstånd att starta friskola i enlighet med den ansökan som de överlämnat till inspektionen.
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