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Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S) En rättvis finansiering till alla skolor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att skrivelsen En rättvis finansiering till alla skolor ska behandlas i
samband med det pågående uppdraget kommunkontoret har att
i samarbete med barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen utvärdera skolans
strukturresurssystem och dess betydelse för måluppfyllelsen.

Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) har i skrivelse 202101-04 föreslagit att Lunds kommun bör agera för att säkerställa en
rättvis finansiering till alla skolor.

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-15 En rättvis
finansiering till alla skolor
Skrivelse från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S)
En rättvis fördelning till alla skolor 2021-01-04

Ärendet
Bakgrund
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) föreslår i skrivelse
2021-01-04 att Lunds kommun bör agera för att säkerställa en
rättvis finansiering till alla skolor. I skrivelsen redogörs för att Lunds
kommun fördelar resurser till förskolor, grundskolor och fritidshem
i en skolpeng. Pengen består av en grundresurs som varierar med
ålder och verksamhet samt en strukturresurs som varierar beroende
på socioekonomiska variabler.
Enligt en dom i kammarrätten i Göteborg får SCB sedan 2020 inte
längre offentliggöra den information som myndigheten rutinmässigt
samlar in och som används i beräkningen av resursfördelningen av
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Lunds kommun och andra kommuner. Som en tillfällig lösning
fördelas därmed 2021 års strukturresurs till de fristående skolorna i
Lund utifrån samma fördelning som 2020, vilket även
rekommenderas av SKR. Enligt skrivelsen är denna lösning varken
långsiktigt hållbar eller skapar en rättvis och jämlik resursfördelning
mellan skolorna. Syftet med skolpengen är att variera
resurstilldelningen utifrån de uppdaterade behoven oavsett om
skolan är kommunal eller drivs i annan regi. Därför bör Lunds
kommun agera för att få tillgång till de aktuella uppgifterna från
friskolorna för att säkra en rättvis fördelning av skolresurserna.
Socialdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen ska ge
kommunkontoret i uppdrag
att

i samråd med berörda förvaltningar, upprätta och begära in
samtyckesavtal gällande inhämtning av statistik från samtliga
friskolor och enskilda förskolor i Lunds kommun, samt

att

tillsammans med berörda förvaltningar utreda och återkomma
till kommunstyrelsen om det är möjligt att friskolor som
samtycker till att redovisa fullständig statistik ska tilldelas de
resurser som fördelas utöver grundbeloppet och att övriga
friskolor tilldelas tilläggsbelopp i nivå med den skola i
kommunen som har lägst fördelning utöver grundbeloppet.

Föredragning
I december 2020 gav kommunstyrelsen kommunkontoret i uppdrag
att, i samarbete med barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen, utvärdera skolans strukturresurssystem
och dess betydelse för måluppfyllelsen. Arbetet med detta är just
påbörjat. Socialdemokraternas aktuella skrivelse berör också
strukturresursen. Mot bakgrund av detta föreslår kommunkontoret
att behandlingen av skrivelsen görs i samband med det pågående
arbetet med att utvärdera strukturresurssystemet.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Syftet är att fördela ekonomiska resurser utifrån
barns och elevers olika förutsättningar och behov. Den
differentierade fördelningen kopplas samman med förskolans och
skolans uppdrag att kompensera för barns och elevers
socioekonomiska bakgrund.

Tjänsteskrivelse
2021-01-15

3 (3)
Diarienummer

KS 2021/0007

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget avser ett utredningsarbete och medför inga ekonomiska
konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
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För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ledningsstöd
För kännedom:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

