
Reflektioner på Moderaternas budgetutspel i Ljusnarsbergs kommun 
 
Några reflektioner kring Moderaternas budgetinlägg. För det första är faktiskt 
moderaterna överens om budgetens utformning till nästan 100 % vilket 
många säkert inte förstår i ert inlägg. Det andra som måste kommenteras är 
ert resonemang kring skolan. Där påstår ni först att många elever i åk 9 
lämnar skolan utan att bli behöriga till gymnasiet, vilket är helt fel. Däremot 
är man inte behörig till de nationella programmen på gymnasiet. Men alla har 
behörighet att gå på gymnasiet och i dessa fall på ett introduktionsprogram. 
Det finns även elever som kan läsa sitt nationella program till ca 80% och 
resterande procent läsa upp de betyg som fattas. Ni säger vidare att problem 
med behörigheten till gymnasiet ligger i skolans organisation och 
arbetsmetoder. Det skulle i så fall vara mycket intressant att få höra av er 
vilka dessa problem är, i stället för att bara generalisera. Först då kan det väl 
bli bättre?  
Sen kommer nästan det bästa av allt. Ni skriver att inga extra anslag till 
skolan är aktuella förrän ovan har åtgärdats. Alltså skolan ska förbättra något 
ni inte specificerar och sen säga att ni får inga extra pengar förrän ni skärper 
er…. Känns inte som så väldigt genomtänkt eller? Dessutom har en 
organisation som skolan ibland väldigt snabba förändringar och kan behöva 
extra pengar väldigt snabbt. Men det sätter ni alltså stop för, eller? De 
pengar som ni ändå ”extra” vill ge till skolan är för en tilläggsmodul för 
uppföljning av betygen för 50 000. Man kan fråga sig för vem? Betyg, 
omdömen, färgscheman och *¤#* finns redan. Känns inte det som om det 
borde räcka?? Lägg dessa 50 000 på en extra kopiator till skolan, till fler 
meningsfulla ”leksaker”/rastaktiviteter för eleverna, till öronmärkta 
studiebesök, eller vad ni vill som kan stimulera eleverna till bättre resultat.  
 
Skolorganisationen fick via omorganisation i kommunen i höstas en extra 
summa på 400000kr som ska användas som förstärkning inom 
skolledningen. Det är en start för att stärka upp skolans ledning och vi får 
bl.a. utgå därifrån när vi senare ser vilka förstärkningar skolan behöver. 
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