Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 13
MÅNDAG den 28 mars
Veckan för de båda kommunråden inleds i Stockholm med
Skolriksdag anordnad av SKL – Sveriges kommuner och
landsting. Skolriksdagen är ett forum där det under två
dagar hålls seminarium och föreläsningar kring nya
perspektiv och lösningar på skolans nutida utmaningar.
TISDAG den 29 mars
Skolriksdagen fortsätter med ett flertal föreläsningar under
tisdagen. Bland annat håller Arbetsförmedlingens
generaldirektör ett föredrag om skolans betydelse för
ungas etablering på arbetsmarknaden. På eftermiddagen
träffar Anders Rosén och Aida Hadzialic
Socialdemokraternas partigrupp för att diskutera
framtidens skola och politiska prioriteringar kring
skolfrågor.
ONSDAG den 30 mars
Anders Rosén stannar kvar ytterligare en dag i Stockholm
och deltar på SKL:s valkongress och ordförandedag. 451
ombud väljer då ordförande och styrelse för den
kommande mandatperioden. Samma dag arrangeras
även ordförandedagen 2011 då alla 310 kommun,
landstings- och regionstyrelseordföranden och ledande
företrädare för oppositionen bjuds in för en dag med
aktuell debatt gällande viktiga frågor för sektorn. Anders
Rosén är då en av företrädarna och i år ligger fokus på
ekonomi, integration och skola.
TORSDAG den 31 mars
Aida Hadzialic och Anders Rosén har möte med
Halmstads Näringslivs AB. De beger sig sedan till
Stureskolan för att prata om projektet Ungdomskraft som
ska ge jobb åt unga i Halmstad. På eftermiddagen träffar
Anders Rosén elever från Da Vinci-programmet för att
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förbereda minifullmäktige som kommer att hållas 13 april.
Innan dess ska eleverna få kunskap i hur man skriver
motioner och hur det fungerar i kommunfullmäktige.
Efter träffen med Da Vinci-programmet åker Anders
Rosén till Oskarström där företaget John Mansville i
början av månaden beslutade att flytta sin tillverkning till
Helsingborg.
På kvällen hålls träff med de Socialdemokrater som sitter
som vice ordföranden i kommunens bolag.
FREDAG den 1 april
Kommunens olika bolag ingår i koncernen Halmstad
Rådhus AB och ett möte med moderbolaget får avsluta
arbetsveckan för Aida Hadzialic och Anders Rosén.
Moderbolaget Halmstad Rådhus AB ansvarar för den
övergripande utvecklingen och styrningen samt
uppföljning av ekonomi och finanser. På fredag kommer
man bland annat att gå igenom koncernens
årsredovisning för 2010 samt ta del av ekonomisk
rapportering för 2011 års första månader.

.
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Välfärd, inte vinst
Skolan är grunden för vårt demokratiska samhälle och en
ytterst viktig del av vår välfärd. Därför behöver kommunen
kunna erbjuda kvalitativa skolor där alla skattepengar
stannar i verksamheten och inte hamnar i aktieägares
fickor som vinst.
Folkpartiets kommunråd Suzanne Åkerlund svarade i förra
veckan på en debattartikel som vi skrivit om utbildning
utan vinstintresse. Där skriver hon att vår hållning inte
skapar utveckling - ett mycket omvänt resonemang. Det är
just genom att återinvestera överskott i verksamheten som
skolorna kan utvecklas. Vi behöver skolor där överskott
inte blir till vinst för aktieägare utan återinvesteras för att
komma lärare och elever till del. Till och med Jan
Björklund har uttalat att man varit för naiv kring friskolor
och deras vinstuttag.
Att resurstilldelningen nu är ”rättvis” mellan kommunala
och fristående skolor är något som Åkerlund säger sig
vara mycket nöjd med. Men hon missar en viktig poäng i
sitt resonemang. Så fort en ny friskola öppnar minskar den
kommunala
skolans
finansiering
samtidigt
som
kostnaderna för den består. Friskolor har inte samma
skyldigheter som deras kommunala motsvarigheter. När
friskolor upphör eller elever vill lämna skolan måste den
kommunala skolan inom två veckor kunna erbjuda eleven
en plats. Detta gör att de kommunala skolorna måste ha
oförändrad kapacitet i form av lokaler och material trots att
skolpengen följer med eleven till friskolan om den väljer att
gå i en sådan. Friskolor dränerar på så sätt den
kommunala skolan på resurser samtidigt som de tar ut
vinster som inte kommer eleverna till del. Detta är
oacceptabelt!
När skolor drivs, inte främst av engagemang utan för vinst
försämras också kvaliteten på utbildningen. Enligt
Skolverkets siffror för läsåret 2009/2010, var lärartätheten
i de kommunala gymnasieskolorna 8,2 lärare per 100
elever. Samma siffra för friskolorna var 6,8. Åttio procent
av lärarna i de kommunala gymnasieskolorna hade en
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pedagogisk högskoleexamen medan motsvarande siffra
för de fristående gymnasieskolorna endast var femtiosex
procent.
Samtidigt
har
kostnaderna
för
utbildningsförvaltningen inte minskat, snarare ökat. Enligt
en sammanställning från SVT:s Rapport skedde det
dessutom förra året en utdelning av vinst till friskolornas
ägare runtom i Sverige på 84 miljoner kronor! För dessa
pengar hade man kunnat få många specialpedagoger,
bättre lokaler och fler lärare.
Vinster ska inte kunna tas ut genom att ge avkall på
kvaliteten i skolan. Omsorgen om alla elevers skolgång
och välbefinnande, liksom omsorgen om skattebetalarnas
pengar måste väga tyngre än aktieägares vinstintresse.
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