
Skol- och barnomsorgspengen 
 

1) Planerad höjning? 
Fråga 
Planeras en höjning av skol- och barnomsorgspengarna nästa år, för att återställa nivån? 
 
Bakgrund 
Skolpengen i Vaxholm har höjts ytterst lite de senaste fjorton (!) åren sedan 1993. Det innebär 
att resurserna till barnen successivt minskat, eftersom löner och andra kostnader ökar varje år.  
RöFF har sparat statistik för hur pengarna har ändrats under åren 2002-2007. 
 
Vid partiutfrågning i höstas var de flesta av partierna tydliga med att valfrihet inom skola och 
barnomsorg är positivt och något man vill värna om. Det var också ett tydligt 
ställningstagande från de flesta av partierna att man föredrar att överlåta utformning av 
gruppstorlekar, pedagogik, m m till verksamheterna själva, efter föräldrars och pedagogers 
önskemål och efter barnens behov.  
 
Nuvarande nivå på skolpeng lämnar i praktiken inga marginaler alls för variation i inriktning 
och utformning.  
 
Svar 
Tjänstemännen inom Utbildningsförvaltningen har tagit fram egen statistik från andra 
kommuner, för att vara helt säkra på att man jämför samma siffror. Resultatet visar att 
Vaxholmskommuns ”pengar” ligger tydligt under de jämförbara kommunerna. Politikerna är 
medvetna om det. Man håller på att arbeta om modellen för hur pengarna skall räknas ut och 
vill inte göra några höjningar innan det är klart. 
 
 

2) Åtgärd mot framtida urholkning? 
Fråga 
Vore det inte lämpligt att knyta ”pengarna” till något index, för att förhindra samma 
urholkning som nu uppstått p g a utebliven höjning under en rad år? 
 
Svar 
Planerar ingen sådan åtgärd. 
 

3) Varför så låg peng till förskoleklass? 
Fråga 
Varför är skolpengen för 6-årsbarnen så drastiskt mycket lägre än pengen till förskola 
respektive skola? 
 
Bakgrund 
Barnomsorgs- och skolpengarna fördelas enligt nedan: 

- Barn 1-5 år (förskola)       -  81000k r.  
- Barn 6 år (förskoleklass)  -  57000 kr (förskoleklass + skolbarnomsorg).  
- Barn 7-11 (å k 1-5)           - 76490 kr (grundskola åk 1-5 + skolbarnomsorg åk 1-3).  

 
Svar 



Vet ej. Ett parti uttryckte att det kunde ha att göra med att man i förskoleklassen inte har 
samma behov av specialpedagoger som man har i skolan. 
 

* 

Nyckeltalsmål 
Fråga 
Varför är nyckeltalet personal per 100 elever lägre i förskoleklassen jämfört med övriga år i 
grundskolan? 
 
Bakgrund 
Kommunen har som mål att uppnå följande nyckeltal: 

- 5,7 barn per pedagogisk personal i förskolan 
- 8,5 pedagogisk personal per 100 elever i genomsnitt i grundskolan 
- 6,8* antal årsarbetare per 100 elever i förskoleklassen 
- 18,8* antal inskrivna barn per årsarbetare på fritidshem 

* uppgiften kommer ej från politikerna. 
 
 
Svar 
Vet ej. 
 

* 
 

Övergången vill Vaxholm i åk 6 
Fråga 
Vi skulle gärna se att årskurs 6 förlades till Resarö skola, är det möjligt att ha det som vision? 
 
Bakgrund 
En återkommande fråga på skolrådet på Resarö skola är att många barn från Resarö som 
börjar i årskurs 6 i Vaxholm, tycker att övergången är jobbig.  
 
De övergår från klasslärarsystemet till ämneslärarsystemet, får nya klasser, nya vuxna 
omkring sig och inga fasta klassrum. Samtidigt börjar de pendla till Vaxholm vilket i sig är en 
jobbig process för många barn.   
 
Svar 
Problemet var okänt för politikerna! De tror inte att det är möjligt att göra en sådan förändring 
eftersom det bygger på skolplan etc. Men de tror att man kan göra förbättringar i hur de nya 
sexorna tas emot. 
 

* 

Planer för Resarö skola 
Fråga 
När tror politikerna att Resarö skola kommer att bli full, trots de utökade lokalerna VT 2009?  
Planeras ytterligare utbyggnad? 
 



Bakgrund 
Inflyttningen till Resarö är mycket stor nu och kommer att fortsätta vara så. Resarö skola får 
ett tillskott av lokaler våren 2009 (när nya förskolan är byggd).  
 
Svar 
Alliansen1 räknar med att skolan kommer att räcka tom 2014. Socialdemokraterna tror att 
Resarö skola kommer att behöva byggas ut innan dess. 
 
 
 
Närvarande:  
Cecilia Gille (fp), Per Mosseby (m), Ulla Lind (m), Annika Slätis (C), Katherine Angelo 
Lindqvist (s), Jan-Olof Schill (s), Ulla Parkdal (s), Kerstin de Potocki (RöFF), Sofia 
Rosenblad (RöFF) och Åsa Moberg (Kullö FöF). 
 

                                                 
1 Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 


