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Underhåll och utbyggnad av förskolor och skolor skall inte

finansieras av skolpengen.

Mellan kommunen och fastighetsbolaget Armada finns ett gränsdragningsavtal som reglerar

vem som skall stå för kostnaden i underhåll av lokalerna. Datanät, torkskåp till fritids,

målning av väggar och nytt golv är några exempel som kommunen får bekosta. På senare tid

har vi tagit del av exempel när skolan själv fått betala renoveringar och underhåll.

Detta genom att man höjt hyran för skolan, som i sin tur betalas med skolpengen.

Exemplen är Söraskolan, Skärgårdsstadsskolan och Österskärsskolan där om- eller

tillbyggnationer legat till grund för enheternas hyreshöjningar och effekterna har inte låtit

vänta på sig i form av besparingar och nedskärning i personalens tjänstgöring. På Söraskolan

så har dragit ner 11 heltidstjänster och ersatt dom med 8 deltidstjänster som en direkt effekt

av den höjda hyran.

Iden styrande alliansens budget för 2021 ges ett särskilt uppdrag (nr 34) att Armada skall

renovera förskolor och skolor, och att renoveringarna skall vara klara hösten 2022. Eftersom

man inte skjuter till några medel i budget för detta så är det uppenbart att det särskilda

uppdraget 34 ska finansieras genom ytterligare tillägg på hyran, något vi även fått bekräftat.

Vår kommuns förskolor och skolor är i stort behov av renoveringar och anpassningar och är

något som vi haft med i vårt budgetförslag under flera år. Det är uppenbart att den styrande

alliansen nu vill matcha oss på området, med den skillnaden att i deras fall är det barnen,

eleverna, lärarna och föräldrarna som står för kostnaden genom en höjd hyra på enheten

som betalas med skolpengen. Mot bakgrund av detta yrkar vi följande:

Att kostnader för underhåll och åtgärder som enligt gränsdragningsavtalet med
Armada som skall bekostas av hyresgästen inte finansieras genom höjd hyra

för enheterna utan finansieras centralt.

Att finansiering av renovering av förskolor och skolor inte skall finansieras med
höjd hyra för enheterna utan skall finansieras centralt.
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