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● Arbetsmiljölagen 1 kap 1 §:
“Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i
övrigt uppnå en god arbetsmiljö.”

● Skollagens 1 kap § 4:
“…att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att
lära. … I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen.”

Barn- och utbildningsnämnden ska hålla sig inom de anvisningar (“budgetramar”)
som kommunstyrelsen har antagit. Anvisningarna innehåller ingen ökning av de
ekonomiska resurserna för nämnden förutom kompensation för inflation och
hyresökningar.

Utgångsläget i Vänersborg är att kostnaderna för förskolan och grundskolan är lägre
än i likvärdiga kommuner. Betygsresultat och meritvärden ligger under
riksgenomsnittet och det kan befaras att en större grupp elever får svårt att komma
tillbaka till den vanliga skolverksamheten efter coronapandemin.

Elevernas behov är så stora att rektorerna har svårt att organisera det särskilda
stödet inom budget. Statsbidragen från Migrationsverket minskar trots att behovet av
språkligt stöd för dessa elever inte minskar i samma omfattning som bidragen.

Under 2020 var det 63 färre anställda i grundskolan än år 2019, och
personalkostnaderna minskades med 29,2 milj kr. Personaltätheten är för låg i
grundskolan och barngrupperna för stora i förskolan.

Det saknas 3,6 mkr på grund av att antalet elever i grundsärskolan ökar.

Barn- och utbildningsnämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens
inriktningsmål uppnås. Några av de förväntade resultaten för nästa år är:

● “Andelen barn och elever som upplever trygghet i lärmiljön ökar”
● “Andelen barn som deltar i en förskola med hög kvalité ökar”
● “Andelen elever som når kunskapskravet i årskurs 1 ökar”
● “Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet till yrkesprogram ökar”
● “Andelen elever i årskurs 7-9 med mer än 75 % närvaro ökar”



Och samtidigt som att alla förväntade resultat ska öka, så ska sjukfrånvaron bland
medarbetarna minska och deras motivation öka…

De förväntade resultaten är orealistiska när de resurser som tilldelas BUN i
anvisningarna är otillräckliga. Det finns ingen balans mellan förväntade resultat och
den ekonomiska tilldelningen. BUN måste endera få mer resurser eller helt enkelt
sänka kraven och förväntningarna. Det går inte att begära att de anställda ska göra
samma arbete år efter år och dessutom höja resultaten med allt färre händer och
huvuden.

Om kommunen verkligen menar allvar med de två inriktningsmålen:

● “I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar
att påverka sina liv”

● “Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier”

...då måste detta också avspeglas med satsningar i budgeten.

Till sist vill vi återge den syn som personalorganisationerna, Lärarförbundet,
Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vårdförbundet, gav uttryck för
MBL-förhandlingarna 30 mars när de förklarade sig oeniga med arbetsgivaren:

“Eftersom den föreslagna budgetramen för 2022 inte är tillräcklig för de stora behov
förvaltningen har och att konsekvenserna kan innebära uppsägningar av personal
samt kraftigt försämrad arbetsmiljö yrkar Kommunal, Lärarnas Riksförbund,
Lärarförbundet och Vårdförbundet att Barn- och Utbildningsnämnden äskar de medel
som krävs för att kunna uppnå inriktningsmålen.”

Vänsterpartiet står inte bakom kommunstyrelsens beslut om ramanvisningar från
februari. Vi har också argumenterat emot det som anvisades till nämnderna att
arbeta med. Vi ser, läser och förstår förvaltningens sätt att presentera dilemmat, men
mot den här bakgrunden kan vi inte stå bakom beslutsförslaget. Vänsterpartiet anser
att barn- och utbildningsnämnden måste tilldelas ytterligare ekonomiska resurser. Vi
vill att det ska bli realistiskt och möjligt att uppnå de föreslagna inriktningsmålen och
de förväntade resultaten.

Vänsterpartiet yrkar avslag på det liggande förslaget.
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