
Ärende 8: Tilläggsanslag mot bakgrund av tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021 (KS 2021/123)

Yrkande: Hur ska man lära sig svetsa på distans?

“Skolmiljarden” är det extra bidrag som staten betalar ut till kommunerna under pandemin. Syftet med
pengarna är mycket tydligt:

“bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den
utbildning de har rätt till, trots pandemin”.

Pengarna ska användas till att betala för de extra åtgärder som krävs för att kompensera eleverna för att
de har gått miste om den undervisning som sker fysiskt i klassrummen.

3.960 tkr är egentligen inte särskilt mycket pengar i sammanhanget, i synnerhet inte om pengarna
fördelas på samtliga elever och studenter i grundskolan och på gymnasiet. Då kommer inte pengarna att
räcka till särskilt mycket.

Min uppfattning är att pengarna ska gå till de elever och studerande som har drabbats allra hårdast av
pandemin. Och det är i första hand de som har haft distansundervisning. Det är dessa elever som inte har
fått den undervisning “de har rätt till”. Och de som har haft i särklass mest distansundervisning är
gymnasie- och vuxenutbildningseleverna. De har haft undervisning på distans i 17-20 veckor, och har
fortfarande distansundervisning. Det kan bli sammanlagt en hel årskurs. De vuxenstuderande har varit
borta från skollokalerna ännu längre tid. I andra hand är det högstadieeleverna som har drabbats, men
dessa elever har å andra sidan bara haft distansundervisning i 4 veckor.

De elever som drabbas allra hårdast är självklart de som ska ta examen nu i vår. De elever som går i åk 1
och 2 på gymnasiet eller åk 7 och 8 på högstadiet har 1 eller 2 år på sig att ta igen förlorad undervisning
och förlorade möjligheter till kunskap. De möjligheterna har inte eleverna i avgångsklasserna eller
“vuxeleverna”. De får sina slutliga betyg nu och med dom ska de söka till gymnasiet respektive högskola
eller yrkeshögskola eller jobb i arbetslivet.

Jag anser att statsbidraget ska gå till de som är i störst behov av stöd och hjälp, dvs elever i åk 9 i
grundskolan och studerande i åk 3 i gymnasiet, samt vuxenundervisningseleverna. Därför anser jag att
en rimlig fördelning borde vara att 2/3 av Vänersborgs del av statsbidraget går till Kunskapsförbundet
Väst och 1/3 till barn- och utbildningsnämnden.

Jag menar: Hur ska man lära sig svetsa på distans...?

Jag yrkar att två tredjedelar, 2.640 tkr, av Vänersborgs del av statsbidraget går till
Kunskapsförbundet och en tredjedel, 1.320 tkr, till barn- och utbildningsnämnden.
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