
Yrkande

Ärende 6: Budget 2021 – Fördelning av tilläggsbudget för skolmiljarden

Förvaltningen föreslår att fördelningen av “skolmiljarden” ska beräknas utifrån antal elever i respektive
verksamhet. Och det är som jag ser det inte så som staten har avsett att statsbidraget ska användas.

Syftet med “skolmiljarden” är mycket tydligt. Pengarna ska:

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

Statsbidraget 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. Pengarna ska användas för
att bekosta extra åtgärder, sådana åtgärder som kostar pengar som inte var avsatta i budgeten innan
pandemin. Statsbidraget är inte tänkt för att täcka underskott och ”svarta hål”.

Och det är ju faktiskt bara högstadieeleverna som inte har fått “den utbildning de har rätt till”. Det är
nämligen bara eleverna i högstadiet som har haft distansundervisning. Det har inte några elever i 0-6
haft. Eleverna i förskoleklassen, låg- och mellanstadierna har varit i klassrummen under hela pandemin.
Visst har en del elever stannat hemma, framför allt i början av pandemin, men det är alltid elever
frånvarande. Och visst har fler pedagoger än vanligt varit sjuka, men det är alltid ett antal pedagoger som
är sjukskrivna (precis som på andra arbetsplatser). Så det är ingen kvalitativ skillnad, “bara” en
kvantitativ. Men. Det görs aldrig några särskilda ekonomiska insatser om någon lärare är sjuk. Tvärtom,
det ska ju sparas in så mycket som möjligt på vikarier. Nämndens majoritet har beslutat:

“Restriktivitet vid återbesättande av vakanta tjänster samt återhållsamhet med vikarier i verksamheterna.”

Dessutom har alla elever i de yngre åldrarna ganska mycket tid kvar av sin skolgång för att ta igen
förlorad undervisning. Det har inte eleverna i högstadiet och framför allt inte eleverna i åk 9. Det är
många elever i de senare årskurserna som är i stort behov av extra resurser för att kompensera för
distansundervisningens följder under coronan.

Utbildningsdepartementet skrev den 14 april:

”Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som redan innan pandemin behövde olika former av
stöd, men även för många andra elever som nu inte kan nå sin fulla potential. Många elever i
gymnasieskolan och högstadiet i grundskolan som haft distansundervisning under en längre tid har
påverkats negativt och vissa inslag i undervisningen har varit svåra att genomföra.”

Jag yrkar att

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela erhållen tilläggsbudget 2021 om 2.880
tkr avseende skolmiljarden till grundskola årskurs 7-9.
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