Kommunfullmäktige
Falu Kommun
Motion om extra anslag för att Falu Kommuns elever skall uppnå målen i grundskolan.
”Med små medel kan vi förebygga utanförskap och spara enorma summor. Men den största
vinsten är att fler barn får chansen till ett vanligt liv”.
Det korta citatet är hämtat ur ett youtube-klipp producerat av Skandia, ”Utanför skapets pris
Sverige”. Den påtalar att varje år börjar ca 113 000 barn skolan i Sverige. Av dem riskerar ca
8 % av barnen ett utanförskap, vilket kan komma att kosta samhället 213 miljarder kronor.
Filmklippet spelades upp på Kommunstyrelsen för ett par år sedan i samband med Falu
Kommuns budgetdialog. Tydligen var det inte mer än tomma ord.
Den viktigaset satsningen ett samhälle kan göra för att barnen skall slippa hamna i ett
utanförskap är att satsa på skolan. Falun hänvisar ofta till gamla meriter och vill gärna
framhålla sig som en skolkommun som satsar på barnen. Ändå har elevernas skolresultat
(enligt Kolada) generellt inte förbättrats på 15 år. Om man tittar på några exempel så har
elevernas resultat utvecklats enligt följande:
Bästa 25 %, Mittersta 50 %, Sämsta 25 %
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Enligt skollagens portalparagraf så skall utbildningen i skolan främja alla barn/elevers
utveckling, lärande och en livslång lust att lära. Vidare står det att skolan skall ta hänsyn till
barn/elevers olika förutsättningar. Med ovanstående resultat kan man fundera på vilka
satsningar Falun egentligen gjort för att följa skollagen och ge alla barn det de har rätt till och

som vanligt riskerar svaret att bli en resursfråga. Men vän av ordning borde istället fråga sig
vilken satsning som är viktigare än skolagens intentioner.


Satsning på ekologisk mat från 23 % till 40 %?



Satsning på ett nytt Skid-VM?



Satsning på en ny Curlinghall?



Satsning på en ny simhall?

Falupartiet kan inte acceptera att var 5:e barn (1 av 5) inte når målen i skolan och
därmed riskerar ett utanförskap
Förslag till beslut:


Att Falu Kommun arbetar fram ett förslag på handlingsplan med det övergripande
målet att alla elever skall nå målen i grundskolan. Handlingsplanen skall antas av
Kommunfullmäktige.



Att Kommunfullmäktige i Falun anslår 40 000 000 kr till grundskolan (till barn och
utbildningsförvaltningen). Summan motsvarar cirka 80 heltidstjänster. Medlen ska
användas på ett sätt så att 5 % fler elever når målen i skolan varje år.
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