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BUN § 59

Dnr BUN/2017:634-034

Likvärdig skola - motion

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. avslå motionen med motiveringen att en omfördelning kan skapa problem
för de skolenheter som får en minskad elevpeng
Yrkanden
Lena Scharp Sandegren (MP) och Tiina Ihatsu Harder (L) yrkar bifall till
motionen, det vill säga avslag till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag emot avslag, det vill säga bifalla motionen,
och finner att nämnden beslutar i enighet med liggande förslag.
Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Den 11 oktober 2017 lämnade Ragnar Lindén (MP), Madeleine Bilberg (MP)
Björn Siljeström (MP), Margaretha Furustrand (L) och Birgitta Wennerberg (L)
in en motion om likvärdig skola. Kommunfullmäktige fattade den 30 oktober
beslut om att skicka motionen till kommunstyrelsen för beredning. Då motionen
berör barn- och utbildningsnämndens område överlämnar kommunstyrelsen
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
I Miljöpartiets motion föreslås att Strängnäs kommun
1. Höjer det socioekonomiska strukturtillägget (exklusive tillägget för
nyanlända elever) till att utgöra 10% av den summerade elevpengen
2. Årligen följer upp, utvärderar och korrigerar nivån för det
socioekonomiska strukturtillägget
Beredning
I samband med att Barn- och utbildningsnämnden årligen fattar beslut om
påföljande års resurstilldelning fastställs också storleken på den socioekonomiska
tilldelningen.
I resursfördelningen inför budget 2018 (Dnr BUN/2017:54-600) utgjordes
grundskolans socioekonomiska tilldelningen 16,8 mkr (4,5%). Därefter i samband
med att kommunfullmäktige beslutade om årsplanen 2018 med budget 20192020 beslutades att den ekonomiska ramen för barn- och utbildningsnämnden
höjs med ytterligare 7 miljoner kronor för 2018, 10 miljoner kronor för 2019 och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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10 miljoner kronor för 2020. Detta för att ge barn- och utbildningsnämnden
möjlighet att öka den socioekonomiska omfördelningen i grundskolan
(KS/2017:561-0061). Den extra ramförstärkningen innebär för 2018 en ökning
med 1,9%-enheter så att den socioekonomiska tilldelningen totalt uppgår till 23,8
miljoner kronor (6,3 %).
För 2019 och 2020 tillkommer ytterligare 3 miljoner kronor (totalt 26,8 miljoner
kronor), vilket motsvarar 7,1% beräknat på 2018 års ram.
En ökning under 2018 upp till 10% (totalt 37,7 miljoner kronor) ger ett behov av
ytterligare 13,9 miljoner kronor.
Skolenheterna ersätts med ett grundbelopp som består av en elevpeng och ett
socioekonomisk bidrag. Elevpengen ska finansiera basresurserna som ska räcka
till att driva en skolenhet (se även se 9 kap. 19 §, 10 kap. 36 § och 14 kap. 15 §
(2010:800) [SkolL]).
Det socioekonomiska bidraget har som syfte att utjämna för socioekonomiska
skillnader och på så sätt öka förutsättningarna för samtliga skolor att uppnå
målen.
Den pågående skolstrukturutredningen (BUN/2017:176-019) innebär att resurser
kommer att omfördelas så att resurser för lokalytor istället kan gå till
undervisning. Detta för att elevpengen inte räcker till att täcka kostnaderna för de
olika skolenheterna med befintlig skolstruktur. Att i detta läge ytterligare
omfördela resurserna så att vissa skolor får en lägre elevpeng kan förstärka de
problem som redan finns idag hos skolor med låg grundresurs.
För att öka det socioekonomiska bidraget bör istället resurser tillsättas som inte
påverkar nuvarande elevpengs storlek. Detta för att undvika att inte alltför stora
negativa konsekvenser uppstår för de skolenheter som redan idag har ett lågt
socioekonomiskt bidrag,
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Motion från Miljöpartiet de gröna 2017-07-07
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
______________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Till Kommunfullmäktige i Strängnäs

Motion
Likvärdig skola
Den senaste internationella PISA-undersökningen visade att skillnaderna i svensk skola
fortsätter att öka.
I skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan (SOU 2017:35) framgår det tydligt
att det i dag "generellt sett fördelas medel till skolan med för liten hänsyn
till socioekonomiskt betingade skillnader i elevunderlaget. Det finns heller inga garantier för
att huvudmännen totalt sett avsätter tillräckliga resurser."
Det är fullständigt avgörande att vi tar det kompensatoriska ansvaret och fördelar våra
resurser så att alla elever får goda förutsättningar att lyckas oavsett socioekonomisk
bakgrund. Idag avsätter Strängnäs kommun 16 mkr (5 % av den summerade elevpengen) till
socioekonomiskt strukturtillägg. Ser vi till skolresultaten så är det för lite och vi har all
möjlighet att avsätta mer om vi vill.
Flera av de avgående rektorer som vi talat med trycker på att andelen omgående bör höjas till
minst 10 %. Det skulle innebära en omfördelning som budgetmässigt är kostnadsneutral men
som bryter segregationen i Strängnäs skolor, till nytta för både lärare och elever.
Vi vill se en rättvis ersättning till varje skola utifrån arbetsuppgift!
Vi föreslår att Strängnäs kommun
1. höjer det socioekonomiska strukturtillägget (exklusive tillägget för
nyanlända elever) till att utgöra 10 % av den summerade
elevpengen.
2. årligen följer upp, utvärderar och korrigerar nivån för det
socioekonomiska strukturtillägget.
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