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En rättvis finansiering till alla skolor
Under mandatperioden 2014-2018 infördes ett nytt resursfördelningssystem till grundskolorna
och förskolorna i Lunds kommun. Den tidigare direkta skolpengen ersattes med två olika delar,
ett grundbelopp som är samma för alla samt en del som fördelas bland annat utifrån
socioekonomiska aspekter. Detta gäller för såväl de kommunala som de fristående skolorna.
Enligt en dom i kammarrätten i Göteborg lyder inte friskolorna under offentlighetsprincipen.
Detta har fått flera konsekvenser. Bland annat att Skolverket från den 1 september inte längre
får publicera den statistik som är nödvändig för att allmänheten ska kunna göra jämförelser
mellan skolor. Men också att SCB inte längre får offentliggöra den information som
myndigheten rutinmässigt samlar in och som används i beräkningen av resursfördelningen av
Lunds kommun och andra kommuner.
Det innebär att Lunds kommun från och med 2021 inte kan veta om resursfördelningen sker
enligt de fastslagna principerna och om de faktiskt fördelas på rätt sätt mellan skolorna i
kommunen. För 2021 har kommunen föreslagit att fördelningen ska ske enligt samma
fördelning som 2020, en tillfällig lösning som också rekommenderats av Sveriges kommuner
och regionen (SKR). Detta är en lösning som inte är långsiktigt hållbar och som inte skapar en
rättvis och jämlik resursfördelning mellan skolorna. Syftet med skolpengen är ju att variera
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. Detta bör ske genom ett samtyckesavtal gällande
inhämtning av statistik från respektive skola. Men även detta är otillräckligt i ett längre
perspektiv. Därför bör också det tilläggsbelopp, som betalas ut utöver grundbeloppet, villkoras
med att de efterfrågade uppgifterna lämnas till kommunen. Lunds kommun ska inte betala ut
resurser för något som inte kan stärkas av mottagaren av resurserna. Om inte de efterfrågade
uppgifterna lämnas in bör den eller de friskolor det gäller tilldelas tilläggsbelopp i nivå med
den skola i kommunen som har lägst fördelning utöver grundbeloppet.
Därför föreslår Socialdemokraterna kommunstyrelsen besluta:
att

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

ge kommunkontoret i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, i uppdrag
att 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.
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