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§ 16 Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) och
Fanny Johansson (S) En rättvis finansiering till alla
skolor
Dnr KS 2021/0007

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
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) 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
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
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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.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bifalla skrivelsen.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL)
röstar ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Fredrik Ljunghills
(M) yrkande.

Underlag för beslut


Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-15

Utdragsbestyrkande

2 (5)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-01-25


Skrivelse från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S)
En rättvis finansiering till alla skolor

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ledningsstöd
För kännedom:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Förslagsställarna
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-01-25 klockan 13.00–15.37, ajournering klockan 14.23 14.26, 14.46 - 14.55 och 15.26 - 15.32, Sessionssalen, Stadshuset
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar på distans
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP), deltar på distans

Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Fanny Johansson (S), deltar på distans
Helena Falk (V), deltar på distans

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar på distans
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar på distans
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 4 - 22, deltar på
distans
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar på distans
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på
distans
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Övriga

Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
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Anders Almgren (S)
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats för justering

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-01-25

KS 2020/0812

Digital justering tisdagen den 26 januari 2021 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund
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Underskrift

Eva Kristiansson
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