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”ett lasarett skall aldrig kunna gå 
back. det är naturligtvis fel på budge-
ten.”

Curt augustsson i en kommentar på 
at:s facebooksida om att alingsås lasa-

rettet gick back 15 miljoner kronor förra året.

Låt rektorn  
vara rektor

Att mobiler inte hör hemma i klassrummen borde 
vara självklart. Lugn och ro är en förutsättning 

för studier och bra lärande. Men det är inget som riks
dagen bör lagstifta om, vilket Liberalernas partiledare 
Jan Björklund med partikollegor skriver på DN Debatt 
(5/1). Låt i stället rektor vara rektor.

Fortsatt sjunkande skolresultat ger skäl till oro. En
ligt Skolverket saknade 17,5 procent av eleverna i års
kurs 9 förra våren behörighet till gymnasiet. Det är en 
försämring med ytterligare 0,6 procentenheter sedan 
föregående läsår. Samtidigt tvingas universiteten sänka 
standarden på utbildningar då studenter i allt större  
utsträckning saknar de förkunskaper som krävs.

Enligt Skolverkets ituppföljning (2016) stör elever
na inte bara sig själva med sin mobilanvändning, 

utan även grannen på skolbänken bredvid. 28 procent 
av gymnasieeleverna uppger att de störs av sin egen 
användning och 16 procent att de störs av andras. Av 
gymnasielärarna uppger 69 procent att arbetet i klass
rummet störs varje dag av elevers användning av sms, 
chatt, spel eller sociala medier.

Samtidigt visar hjärnforskning att det tar 25 minuter 
att återfå fokus efter att man blivit störd av exempelvis 
en pushnotis. Det säger Katarina Gospic, medicine dok
tor och hjärnforskare vid Karolinska Institutet, till SVT 
(6/11 2017). När något hela tiden pockar på uppmärk
samhet blir hjärnan trött och resultatet blir koncentra
tionssvårigheter och sämre inlärning.

En studie från London School of Economics (2015) 
visar att provresultat i brittiska skolor kraftigt för

bättras med mobilfria lektioner. Till större delen beror 
detta på att lågpresterande elever lyckas bättre, varför 
mobilfria lektioner är en god investering för mer jäm
lika livschanser.

Skolundervisningen har mycket att vinna på ett 
mobil förbud och en bättre studiemiljö i klassrummen. 
Allra mest att vinna har skolor med dåliga resultat och 
elever från studieovana hem. Skillnaden i gymnasie
behörighet mellan elever med högutbildade föräldrar 
och dem vars föräldrar enbart har kortare utbildning är 
17 procentenheter. För att minimera antalet störnings
moment så att eleverna kan tillägna sig den utbildning 
de har rätt till är det därför viktigt att skolor har en 
bred palett av verktyg.

I skolan ska koncentrationen ligga på det som sker i 
klassrummet. Kunskap är viktigt och det är bra att 

politiker reagerar, men det är lärarnas och rektorernas 
uppgift att hålla ordning i klassen. Det måste därför 
vara upp till rektorerna själva att avgöra vilka åtgärder 
som krävs på varje skola.

Det kan vara nog så svårt att slita sig från spel, kon
takter och sociala medier men det är rektorernas och 
lärarnas uppgift att upprätthålla en god studiemiljö. De 
ska ha befogenhet att hålla ordning och se till att elever
na får de kunskaper som de behöver. Politiker ska ska
pa förutsättningar för rektorer och lärare att göra sitt 
jobb, inte gå in och peta på detaljnivå. Goda intentioner 
ursäktar inte politisk klåfingrighet.

CECILIA BLOMBERG/SNB

Fler ska anställ as i nya simhallen
aLiNgsÅs: Den nya 
simhallen i Nolhaga  
beräknas stå klar  
i december – men det 
är först i början av  
nästa år som den kan 
slå upp portarna. 
Teknik och personal 
ska trimmas in i den 
nya anläggningen som 
kommer att rymma 
dubbelt fler anställda 
än tidigare.

Bygget i Nolhaga drog 
igång för två år sedan, då 
med sporthallsdelen.

I april 2016 stängde badet. 
Ett par månader senare satte 
byggentreprenören Serneke 

den första spaden i marken.
Den nya simhallen har 

försenats flera gånger om, 
bland annat på grund av att 
asbest hittades i väldigt stor 
omfattning. Det påverkar 
dock inte budgeten på 270 
miljoner kronor.

– Vår prognos ligger fast. 
Det finns ingen anledning 
att revidera den, säger Lars 
Mauritzson, vd på det kom
munala fastighetsbolaget 
Fabs.

Två månaders  
intrimning

Entreprenaden avslutas 
den sista november.

I början av december räk
nar Inge Ljunggren, tillför
ordnad avdelningschef för 

anläggning och service på 
kultur och fritidsförvalt
ningen, med att man får till
gång till simhallen.

– Antagligen får vi nyck
eln vecka 48. Det är det som 
gäller nu, men det är inte helt 
hundra. Sedan behöver vi tio 
till tolv veckor för att trimma 
in teknik och personal, säger 
Ljunggren.

Öppning lär alltså, enligt 
rådande tidsplan, ske i fe
bruari.

– Vattenrening och sådant 
ska trimmas in, en del av det 
görs av installatörer innan 
vi får ta över anläggningen, 
men vi måste lära oss den och 
se att den fungerar och tar 
hand om smutsen, att värde
na hålls på en bra nivå, säger 

Inge Ljunggren.
I och med att man i nu läget 

inte har någonstans att ta 
emot personal så kan utbild
ningarna köra igång först då 
man får tillgång till hallen.

– Sedan kanske vi inte 
startar upp alla verksam
heter den första dagen utan 
gör det successivt. Men det 
är viktigt att tidigt komma 
igång med simskolorna,  
säger Ljunggren.

Fler ska anställas
Bland de nya sakerna som 

ska komma på plats märks 
ett nytt kassasystem.

– Det är ett helt nytt sys
tem där kassa, passage och 
skåp är integrerat, förklarar 
Ljunggren.

Kommunen tillrätta visas 
av Skolinspektionen
aLiNgsÅs: Skol
inspektionen kritiserar 
Alingsås för att bidra
gen till sex fristående 
förskolor inte individu
aliserats och betalats 
ut för sent. 
Myndigheten förutsät
ter att kommunen rät
tar sig efter rådande 
regelverk och vidtar 
därför ingen ytterliga
re åtgärd.

I augusti tog Skolinspek
tionen emot en anmälan från 
sex fristående huvudmän 
med förskoleverksamhet i 
Alingsås kommun, via om
budet FSO Fria Förskolor.

Av anmälan framgår att 
kommunen inte fattat en
skilda beslut om bidragen 
till de fria förskolorna, vil
ket gör att huvudmännen 
inte har möjlighet att över
klaga dessa, samt att beslut 
om skolpeng till dessa tagits 
försent.

Skolinspektionen bedömer 
att kommunen inte följt praxis  

och god förvaltningssed då 
man inte utformat ett en
skilt beslut för respektive 
fri stående huvudman.

Mot bakgrund av att bi
dragsbesluten utformats på 
ett sätt så att de inte går att 
överklaga så anser myndig
heten att Alingsås kommun 
inte följt skollagens krav av
seende beslut om bidrag till 
fristående förskoloar.

”Väntat”
Skolinspektionen avstår 

dock från att ingripa ef
tersom Alingsås kommun 
redo gjort för hur komman
de beslut ska utformas så att 
de ska vara individuella för 
varje enskild huvudman.

Myndigheten avstår också 
ytterligare åtgärder beträf
fande att kommunen inte 
beslutat om bidrag före ka
lenderårets början.

Skolinspektionen förutsät
ter att kommunen rättar sig 
efter tidigare beslut av Jus
titieombudsmannen, där JO 
konstaterat att det inte finns 
något rättsligt stöd för att  
göra undantag från skyldig

heten, enligt skolförordning
en, om att före årets slut fatta 
ett formellt beslut om kom
mande års ersättning.

– Det var väntat att de 
avstår från att ingripa med 
tanke på att vi redan i svaret 
har berättat att vi förändrat 
rutinen, men att den inte har 
hunnit verkställas, säger 
Cecilia Knutsson, chef för 
barn och ungdomskontoret 
på kommunen.

– I somras kom det två 
domar från Högsta förvalt
ningsdomstolen som förtyd
ligade hur kommunerna ska 
agera. Det är många andra 
kommuner som har tagit ge
nerella beslut om bidrag. Men 
nu när vi har fått rättspraxis 
så ändrar vi oss efter det.

De fristående förskolorna 
har fått en interimistisk peng 
eftersom fullmäktiges beslut 
om ramar tagits försent för 
att nämnden ska hinna beslu
ta om bidrag före kalender
årets början.

– Det ska förändras. Nu 
ska fullmäktige fatta beslut 
om budgetram tidigare och 
det innebär att nämnden 

kommer att kunna fatta be
slut om sin peng tidigare, 
säger Cecilia Knutsson.

FSO går vidare
Mimmi von Troil, vd för 

FSO Fria förskolor, kommen
terar Skolinspektionens be
dömning:

– Det är intressant att man 
avstår från att ingripa trots 
att kommunen inte har gjort 
rätt under sex års tid. Jag 
konstaterar också att Skol
inspektionen uttryckligen 
säger att de fristående hu
vudmännen anses ha fram
ställt en begäran om enskilt 
beslut. Alingsås kommun bör 
skyndsamt fatta ett sådant 
beslut för 2017.

– Jag kommer att skriva 
till Alingsås kommun och, 
med hänvisning till avgö
randet hos Skolinspektionen, 
fråga när vi kan förvänta 
oss ett beslut angående 2017 
som vi kan överklaga. Jag 
kommer också att fråga hur 
länge det är rimligt att ett 
interimistiskt beslut gäller.
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