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§153: Tilläggsanslag mot bakgrund av tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021

Den 14 april i år beslutade kommunfullmäktige hur Vänersborgs andel av den så kallade
skolmiljarden skulle fördelas mellan barn och elever i kommunen. Statsbidraget skulle
fördelas lika mellan alla elever från förskoleklass till åk 3 i gymnasiet. Varje elev fick lika
mycket pengar, 6-åringen fick samma summa som 18-åringen. Senare sköt staten till
ytterligare 250 milj kr till kommunerna. Kommunstyrelsens förslag är nu att dessa pengar
ska fördelas på samma vis som skolmiljarden. Det betyder 713.000 kr till barn- och
utbildningsnämnden och 268.000 kr till Kunskapsförbundet Väst, via kommunstyrelsen.

I april yrkade Vänsterpartiet på en annan fördelning. Vi har samma yrkande denna gång.
Vänsterpartiet anser att 2/3 av summan ska gå till eleverna i Kunskapsförbundet Väst (via
kommunstyrelsen) och 1/3 till eleverna i grundskolan.

Syftet med “skolmiljarden” var mycket tydligt. Den skulle:

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

Syftet med de pengar som kommunfullmäktige ska fördela ikväll är precis detsamma som
med skolmiljarden.

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 skedde fysiskt i klassrummen.
Pengarna ska gå till dem 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 hade rätt till”. Och de som har haft i särklass mest distansundervisning är
gymnasie- och vuxenutbildningseleverna. De elever som nu går i åk 3 på gymnasiet har
haft undervisning på distans i nästan 3 terminer. De vuxenstuderande har varit borta från
skollokalerna minst lika lång tid. Även högstadieeleverna har drabbats, men dessa elever
har å andra sidan bara haft distansundervisning i omkring 4-6 veckor.  Eleverna i
förskoleklassen däremot gick inte ens i skolan förra läsåret!

De elever som har drabbas allra hårdast är självklart de som har minst skoltid kvar till
examen. De elever som inte går i åk 3 på gymnasiet eller åk 9 på högstadiet har mer tid på
sig att ta igen förlorad undervisning och förlorade möjligheter till kunskap. Eleverna i
avgångsklasserna eller “vuxeleverna” har inte riktigt samma möjligheter. De får sina
slutliga betyg detta läsår och med dom ska de söka till gymnasiet respektive högskola eller
yrkeshögskola eller jobb i arbetslivet.

Jag nämnde att syftet med de pengar som kommunfullmäktige ska fördela denna gång är
detsamma som med skolmiljarden. I samband med dessa extra pengar kom det dock ett
pressmeddelande från Utbildningsdepartementet som förtydligade vilka elever som
departementet ansåg hade drabbats hårdast av pandemin. Det var inte barnen i
förskoleklassen eller eleverna i låg- och mellanstadierna…

Ur pressmeddelandet:



“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. För att ge huvudmännen ökade möjligheter
att erbjuda barn och elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under
pandemin och genomföra andra stödinsatser tillför regeringen därför skolväsendet
ytterligare [pengar]...”

Utbildningsdepartementet skrev också 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.”

Utbildningsdepartementet talade alltså om gymnasiet och högstadiet.

Vänsterpartiet anser att statsbidraget ska gå till de elever som på grund av pandemin 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 Vänsterpartiet att en rimlig
fördelning borde vara att 2/3 av Vänersborgs del av statsbidraget går till
Kunskapsförbundet Väst, dvs 657.000 kr, och 1/3 till barn- och utbildningsnämnden, dvs
324.000 kr.

Det ska noteras att regeringen föreslår att förstärka stödet till skolväsendet med ytterligare
pengar för 2022. Ett av syftena är fortfarande detsamma som för de pengar fullmäktige
ska besluta om nu. Det är alltså stor chans att vi får denna diskussion i fullmäktige även
nästa år… Men om fullmäktiges ledamöter lyssnar och förstår det jag har försökt förklara,
och omröstningen utfaller rätt, då kan det gå som på räls nästa gång.

Vänsterpartiet yrkar att

“Kommunfullmäktige beslutar att tillföra barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag
med 324 tkr och kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 657 tkr. Tillskotten gäller endast
innevarande år och sker mot bakgrund av beslut om utökat statligt stöd till skolväsendet
2021. Kommunstyrelsens del betalas ut till | Kunskapsförbundet Väst som ett extra
förbundsbidrag efter Kommunfullmäktiges beslut. Finansiering sker genom att budgeten
för generella statsbidragsintäkter justeras upp med 981 tkr.”
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