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Yrkande från Vänsterpartiet

I anvisningarna fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgetram 2023 till 885.342 tkr.
Nämnden får kompensation för inflation (1,9%), höjda hyreskostnader (till följd av
fastighetsunderhåll) och hyresökning (Öxnereds skola). Det är inga pengar som så att säga
går till det pedagogiska uppdraget. Nämndens budgetram ökar med 3 mkr (till elever i
grundskolan i behov av särskilt stöd) och 2 mkr (till grundsärskolan för ökat elevantal). Det är
pengar som nämnden fick som “extra tillskott” även 2022, inga nya pengar alltså. Slutligen
utökas budgetramen med 2,584 mkr för utökade verksamheter som följer av statens tillskott i
de generella statsbidragen.

Budgetanvisningarna innehåller således ingen reell ökning av de ekonomiska resurserna för
själva verksamheten, även om det naturligtvis är välkomna tillskott. Ramtilldelningen innebär
att om allt annat är lika, så har barn- och utbildningsnämnden samma ekonomiska
förutsättningar att bedriva verksamhet som tidigare.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett förslag som ligger inom tilldelad budgetram.
Förvaltningen pekar på ett antal risker med den tilldelade ramen. Om de inträffar så innebär
det ökade kostnader som inte ryms. Det kan vara att barn- och elevantalet ökar mer än
prognostiserat, t ex genom att fler flyktingar från Ukraina anländer till Restad Gård. Antalet
elever i grundsärskolan kan fortsätta att öka kommande år. Likadant är det med barn och
elever i behov av särskilt och språkligt stöd. Redan nu är elevernas behov så stora att
rektorerna har svårt att organisera det särskilda stödet inom tilldelad budget - om behoven
ökar så är inte budgetramen tillräcklig. Det kan nämnas att klasstorleken i högstadierna har
utökats till 29 i varje klass för att frigöra resurser till elever i behov av stöd. Det är ett mål för
nämnden att antalet barn i förskolan ska fortsätta öka. Om detta mål uppnås riskerar
kvaliteten i verksamheten att försämras eftersom ramen inte räcker till. Dessutom kommer
inte inflationskompensationen att räcka. Kostnaderna för måltidsproduktionen är också en
stor osäkerhetsfaktor, eftersom det är svårt att förutsäga inflationstakten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har redovisat ytterligare utmaningar för nämnden. Dessa
utmaningar kvarstår med den tilldelade budgetramen. Det handlar om att inte kunna öka
personaltätheten, som minskade med 63 personer 2020 och ytterligare några tjänster under
2021. Det kommer även att vara svårt att rekrytera legitimerad och ämnesbehörig personal.
Personalens sjukfrånvaro är på en oroande hög nivå. Betygsresultat och meritvärden ligger
under riksgenomsnittet och en grupp elever har svårt att komma tillbaka till den vanliga
skolverksamheten efter pandemin.

Det blir som Vänsterpartiet ser det i praktiken omöjligt att med tilldelad budgetram uppfylla
fullmäktiges inriktningsmål och nämndens förväntade resultat. Vänsterpartiets ambition är
emellertid att både inriktningsmål och förväntade resultat ska uppfyllas. Vänsterpartiet vill att
kvaliteten i verksamheterna ska öka. Våra barn och ungdomar är den största tillgången för
framtiden som kommunen har.

Barn- och utbildningsnämnden är i behov av följande satsningar.



Kostnaderna för att utöka med en lärare per skola uppgår till 12,5 mkr.

Andelen barn och elever i behov av särskilt stöd ökar. Förvaltningen räknar med att ca 1/3 är
i behov av särskilt stöd. Dessutom ökar behoven av stöd hos enskilda, stödinsatser kan bli
mycket kostsamma. Det är också fler elever som behöver språkligt stöd. Särskilt stöd är
lagstadgat och om eleverna inte får stödet minskas deras chanser att nå kunskapskraven
och att bli behöriga till gymnasiet. De kommer också att få svårare att senare ta
gymnasieexamen. Brist på anpassningar och särskilt stöd kan också leda till utanförskap och
psykisk ohälsa hos elever. Det här riskerar i sin tur att otryggheten och arbetsmiljön blir
sämre för både elever och personal. Det behövs mer personal.

Kostnaderna för att utöka personalen från 2,8 tjänster per avdelning i förskolan till 3,0
uppgår till 16,4 mkr.

BUN har som förväntade resultat att andelen barn som är inskrivna i förskolan och som tar
del av en undervisning av hög kvalitet ska öka. Fler barn behöver också mer språklig träning.
Att ge barnen en god språklig start är viktigt för social inkludering, deras framtid i
grundskolan, gymnasiet och senare i arbetslivet. Ungefär 25% av barnen har en placering på
bara 15 h. Det krävs ökad personaltäthet för att kunna möta dessa utmaningar. Ökad närvaro
av vuxna är även en förutsättning för att skapa trygga relationer.

Kostnaderna för arbetskläder till personalen på förskola och fritidshem uppgår till 2,3
mkr.

Fria arbetskläder är en jämställdhetsfråga. I mansdominerade yrken är det för det mesta
självklart att arbetskläder och arbetsskor tillhandahålls, hanteras och finansieras av
arbetsgivaren. I kvinnodominerade yrken måste de anställda ofta kämpa hårt för denna rätt.
Det finns idag ett grundutbud av arbetskläder till personalen i förskola och fritidshem, men
det är budgeten för varje enhet som är avgörande för om de anställda får arbetskläder eller
inte. Detta anser Vänsterpartiet likt de fackliga organisationerna är könsdiskriminering. Det
här måste ändras och dessutom att bli likställt med andra verksamheter i kommunen.

Ökade kostnader för inköp av interna måltider 4,4 mkr

Kostnaderna för inköp av måltider beräknas öka men med hur mycket är osäkert.
Samhällsbyggnadsnämnden räknar enligt uppgift med en inflation på 6%. Det innebär i så fall
en kostnadsökning för BUN på 4,4 mkr. Den kostnadsökningen kan ingen förvänta sig att
nämnden ska betala med att minska anslaget till det pedagogiska uppdraget.

Vänsterpartiet yrkar att

● barn- och utbildningsnämnden tillförs 35,6 mkr i MRP 2023
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