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I Vision Vänersborg kan man läsa att kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan ska leda
till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt. Barn- och ungdomsnämnden har bland annat
som inriktningsmål att barn och ungdomar i hög grad ska trivas, känna sig trygga och uppleva
arbetsro samt att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen.

Barnkonventionen, som citeras ganska ofta i olika kommunala dokument, säger ”Vid alla åtgärder som
rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar,
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet”
(Artikel 3). När det gäller utbildning säger barnkonventionen bland annat ”Konventionsstaterna är
överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om
personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga.” (Artikel 29).

De senaste åren har Vänersborgs kommun som helhet gått med ”vinst”. År 2006 gjorde kommunen
ett överskott på 61 miljoner kr, år 2007 på 52 miljoner, år 2008 på 27 miljoner, år 2009 på 48
miljoner kr och nu senast, år 2010, på 49 miljoner.

Det har skett samtidigt som resurserna inom Barn- och ungdomsnämnden har dragits ner. Antalet
tillsvidareanställda minskade t ex med 49 personer under 2010, personalkostnaden per barn i
förskolan minskade med 3 % och nettokostnaden per barn i skolbarnomsorgen minskade med drygt
20 %.

De omfattande neddragningarna har lett till:
 Ökat antal barn i förskolans grupper.
 En ökning av barn per anställd inom skolbarnsomsorgen (fritids) från 14,62 vt 2009 till 22,63

ht 2010.
 En minskning av personaltätheten inom grundskolan från 8,2 lärare per 100 elever år 2008, till

7,8 år 2009 och till 7,2 lärare per 100 elever år 2010. Det är betydligt lägre än genomsnittet i
riket.

 Att måluppfyllelsen är låg och har minskat ytterligare under 2010.

Vi vill också citera ur bokslutet för 2010 under ”Målavstämning”: ”I Vänersborg var 88 procent
behöriga till gymnasiet.", "Andel elever som hade godkänt i alla ämnen låg på 73 procent, en stor
försämring både jämfört med föregående år och med riket.", "Av elever med utländsk bakgrund var
det 57 procent som fick godkänt i alla ämnen…" och "I jämförelse med föregående läsår har
resultaten försämrats."

Det finns och har funnits pengar för att göra satsningar i skolans verksamhet. (Och hade det inte det
så hade man fått dra ner på något annat, som Arena Vänersborg eller satsningar på icke lagstadgad
musikverksamhet såsom orkestermusikerprogram, Musikakademin, Pre-College, Aurora osv.) Våra
barn och ungdomar måste komma i första hand! Vänsterpartiet anser att Barn- och ungdomsnämnden
måste få ökade ekonomiska resurser. Pengarna behövs för en förstärkning och satsning inom flera
områden.

Det behövs mer resurser till elever i behov av särskilt socialt stöd. Undersökningar i kommunen visar
att alltför många elever i Vänersborg mår dåligt, har ångest, har dålig självbild mm. Det här är en stor
utmaning. Fler måste göra något. Det behövs betydligt fler kuratorer, studie- och yrkesvägledare,
fritidsledare, fritidspedagoger och andra vuxna i skolan som har tid med dessa barn.
Det behövs mer resurser till elever i behov av särskilt pedagogiskt stöd. Antalet elever som är i behov
av särskilt stöd ökar ständigt. Många av dessa har oerhört svårt att uppnå målen för grundskolan. Det



är inte heller en homogen grupp vi pratar om. De här eleverna har väldigt olika behov. Det finns
behov av ett flertal speciallärare och resurspedagoger. Ju tidigare dessa elever får stöd ju bättre
kommer de att kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Det behövs mer resurser till att öka lärartätheten i grundskolan. En alltför stor andel av eleverna i
Vänersborg går ur grundskolan med ofullständiga betyg. Det måste göras en insats att inte bara
diagnosticera problemen utan att vidta åtgärder att komma tillrätta med dem. Varje elev behöver mer
lärartid. Mindre undervisningsgrupper och klasser skapar bättre förutsättningar för
kunskapsutveckling.

Skolverket gav för ett tag sedan ut rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”.
Professor Jan-Eric Gustafsson står tillsammans med andra forskare bakom flera av rapportens kapitel.
Ett behandlar resursers betydelse. Professor Gustafsson säger: ”En av många slutsatser är att
klasstorlek och lärartäthet har betydelse för elevers resultat, allra tydligast för elever i de tidiga åren
och från hem där eleverna inte får stöd i sitt skolarbete.” I Skolverkets rapport ”Rustad att möta
framtiden?” som rapporterar om 2009 års PISA-undersökning kan man läsa att ”… för elever med
sämre studieförutsättningar och svagt stöd hemifrån är resurser som lärartäthet och klasstorlek
betydligt viktigare.”

Om Vänersborgs Vision att kvalitetsarbetet i grundskolan och gymnasieskolan ska leda till mycket
goda resultat och uppmärksammas nationellt så måste kommunen också göra en ekonomisk satsning.
Det är svårt att ange exakt hur många nya tjänster det skulle behövas inom grundskolan, men
behovet är stort. Som en ledande tjänsteman inom Barn- och ungdomsförvaltningen sa, ”vi borde ha
minst 20 miljoner kronor för att komma tillbaka upp i 2008 års nivå”. Det var på våren 2010. Under
året, 2010, minskade personalkostnaderna med ytterligare 20 miljoner kr.

I det förslag till budget för 2012 som ligger föreslås Barn- och ungdomsnämnden få ett tillskott på
6.883.000 kr. Av dessa är drygt 1 milj inflationskompensation och 6 milj kr är till - Arena Vänersborg.
Det betyder att våra barn och ungdomar inte får ett öre till! Det är enligt Vänsterpartiet helt
oacceptabelt.

Inför valet lovade partierna vitt och brett att de skulle arbeta för att kommunen skulle satsa stort på
förskolan och grundskolan. Nu är timmen slagen - nu är det ”UPP TILL BEVIS!” som gäller. Det är läge
att visa att vi politiker i Barn- och ungdomsnämnden menar allvar! Det är läge att vi politiker i Barn-
och ungdomsnämnden tar strid för att barnens och elevernas behov ska prioriteras! Det är läge att vi
politiker i Barn- och ungdomsnämnden kräver mer resurser till barnen och ungdomarna i Vänersborgs
kommun!

Vänsterpartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner
kronor i utökad rambudget för år 2012 till förskola och grundskola
de tilldelade 6 miljonerna till Arena Vänersborg utgår
de 5 miljonerna till Arena Vänersborg i investeringsbudgeten utgår
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