Motion till Hyltes kommunfullmäktige ang6ende att följa upp de stora
besparingsåtgärderna på kommunens skolor
Motivering
I skollagen står bland annat följande
Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling
2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling
för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning
har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges
stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens
konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller
de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i
sin kunskapsutveckling. lag (2018:1098/.
De stora besparingarna på skolan och förskolan i Hylte kommun medför dock
svårigheter att kunna följa skollagen. Mer än 70 tjänster avslutades inom
verksamhetsområdet under en väldigt kort tidsperiod. Den befarade
konsekvensen är att elever inte ges den hjälpen dem har rätt till, vilket kan
resultera i sämre resultat, psykisk ohälsa, hemmasittare. Mer långtgående
konsekvenser kan påverka barnets/ungdomens framtid i form av utbildning och
arbete. Det kan i värsta fall leda till självmordstankar och att man väljer att avsluta

sitt liv. övriga elever som inte har några särskilda behov påverkas också av en
kanske stökig och bråkig skolsituation och att pedagoger får ge mer
uppmärksamhet till en elev som egentligen behöver en extra personal.
För vårdnadshavare kan det innebära ett sönderstressat barn hemma, ett barn
som på olika sätt tar ut sin frustration hemma, som i förlängningen kan leda till
utbrändhet och sjukskrivning.
Även pedagoger och övrig skolpersonal kan ha påverkats negativt av
nedskärningarna då de nu får utföra fler uppgifter som tidigare låg på annan
personal, vilket kon medföra en stor stresspåverkan och känsla av otillräcklighet,
samt ökad andel sjukskrivningar.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
- att följa upp vad de stora besparingsåtgärderna på 39mkr 2019 har inneburit
för elever och personal på Hylte kommuns skolor.
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