
Anf. 87 ULLA ANDERSSON (V) replik: 

Herr talman! I Sverige har vi en ordning där skolan ska ge alla elever en bra utbildning. Därför har skolan 

ett särskilt uppdrag att utjämna skillnaderna i livsvillkor mellan barnen.  

Skolverket är nu mycket oroligt och säger att utbildningens likvärdighet försämras och att 

kunskapsskillnaderna ökar. Då inför ni läxhjälp via skattebidrag. RUT ska numera även omfatta läxhjälp.  

Ni lägger ungefär 30 miljoner i budgeten på läxhjälp via RUT-bidrag. Ni lägger 16 miljoner till alla landets 

kommuner och elever för läxhjälp i skolan. De 30 miljoner som ni ger genom RUT-bidrag omfattar 

ungefär 10 000–20 000 elever, det vill säga att de eleverna får läxhjälp för mellan 1 500 och 3 000 

kronor per elev. Alla andra elever, drygt 1,2 miljoner, får dela på halva den summan. De får alltså 

läxhjälp för ungefär 15 kronor per elev, Per Åsling.  

Det är en politik som ökar kunskapsskillnaderna ännu mer och en politik som Centerpartiet tydligen 

tycker är väldigt bra. Men varför, Per Åsling, ska 1,2 miljoner elever enbart få 15 kronor per elev till 

läxhjälp medan de som har rika föräldrar faktiskt får mellan 1 500 och 3 000 kronor per skalle? Varför gör 

ni så?  

Anf. 88 PER ÅSLING (C) replik: 
Herr talman! Det är viktigt att reformera skolan. Därför är det bra att frågan tas upp här av flera talare.  

Vi tar nu ett större grepp på skolan. Jag tror att vi har samma uppfattning, Ulla Andersson, i de flesta 

partier här, att skolan är alltför viktig för att vi inte ska satsa mer på skolan. Vi tar ett totalgrepp där vi 

ser till att skolan blir mer anpassad till olika elevers behov. Jag tycker att det är väldigt värdefullt att det 

nu görs satsningar på att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden för ungdomar.  

Det är värdefullt att sänka arbetsgivaravgifterna för elever som är upp till 23 år för att på så sätt öka 

deras möjligheter att komma in i arbetslivet och därmed stärka utbildningen, eftersom YA-jobben är en 

kombination av teoretisk och praktisk utbildning.  

Lärlingssystemet är i praktiken också detsamma. Jag tror att de extra satsningar som vi gör där nu 

mycket påtagligt kommer att bidra till att fler ungdomar får ett jobb och att fler ungdomar kommer in på 

arbetsmarknaden. Satsningen på just lärlingssystemet och på yrkeshögskolan är satsningar som gör att 

vi tar ett krafttag ytterligare för att sänka ungdomsarbetslösheten. Vi gör mycket, och vi vill mer.   

Anf. 89 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! Jag kan konstatera att Per Åsling talade i två minuter utan att beröra den fråga som jag 

ställde. Jag frågade: Varför ska barn till rika föräldrar ha mellan 1 500 och 3 000 kronor per person till 

läxhjälp, medan övriga barn i Sverige, det vill säga 1,2 miljoner barn, ska ha 15 kronor per elev till 

läxhjälp? Det ökar kunskapsskillnaderna i skolan, det ökar utanförskapet, som Per Åsling talade om 

tidigare, och det får konsekvenser för väldigt många barn. Varför ska det vara så stor skillnad mellan 

barn till välbeställda föräldrar och alla andra barn i Centerpartiets Sverige? Är det så ni bygger ett starkt 

samhälle för framtiden? Borde inte skolan få stöd för att vara en kompensatorisk skola, det vill säga med 

fler lärare och mer stödinsatser? Ni lägger mindre på skolan under fyra år än vad bankerna har fått i 

sänkt skatt på ett år. Det säger väl någonting om var ni har era intressen, Per Åsling?  

Anf. 90 PER ÅSLING (C) replik: 
Herr talman! Skolan är dessutom, Ulla Andersson, en kommunal angelägenhet. Det bör vi komma ihåg.   

Just för att vi tycker att det är så viktigt med en bra och förbättrad utbildning gör vi dessa riktade 

insatser som både ska öka kvaliteten i de teoretiska utbildningarna och skapa bättre möjligheter för 

ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktiga steg som tas, och det är miljardbelopp som 

satsas.   

Vi är givetvis också oroliga för att det är skillnader mellan olika kommuner och mellan människors och 

elevers möjligheter. Det är därför som vi har vidtagit extra åtgärder för att unga ska få bättre möjligheter 

att klara sig i skolan.  

 


