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Ianspråktagande av reserverade medel för
skolverksamhet
Sammanfattning
Vid en preliminär beräkning av skolpengen inom grundskolan
framgår det att skolpengen för vissa årskurser blir lägre 2020
jämfört med 2019. För att barn- och skolnämnden även i
fortsättningen ska ha möjlighet till att söka och erhålla riktade
statsbidrag bedömer kommunkontoret att budgetmedel
motsvarande en oförändrad skolpeng behöver tillskjutas 2020.
Kommunkontoret föreslår därmed en utökad budgetram om 7
miljoner kronor till barn- och skolnämnden 2020.
Finansiering om 7 miljoner kronor föreslås ske genom
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2020 som
totalt uppgår till drygt 30 miljoner kronor för 2020.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2019 dnr KS
2019/0902

Barnets bästa
Ärendet påverkar barn och elever inom Lunds kommuns
grundskolor.

Ärendet
Barn- och skolnämndens budget för 2020 innebär att skolpengens
grundresurs inom grundskolan blir lägre per elev och år jämfört med
2019. Detta för årskurserna 4-6 respektive 7-9. För att öka
möjligheterna till att fortsatt kunna söka och beviljas riktade
statsbidrag bedömer kommunkontoret att det krävs minst en
oförändrad skolpeng för grundskolans olika årskurser. Det innebär
en utökad budget om 7 miljoner kronor som helt läggs på
grundskolans skolpeng.
Finansiering föreslås ske genom kommunstyrelsens reserverade
medel till förfogande 2020. För 2020 uppgår dessa medel till 30,1
miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor högre än normalåret då
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det i 2020-års budget finns särskilt avsatta medel till utsatta
nämnders behov med tanke på de stora ekonomiska utmaningarna
som finns.

Ekonomiska konsekvenser
Knappt hälften av de extra tillsatta reserverade medel i 2020-års
budget om 15 miljoner kronor finansierar en oförändrad skolpeng
inom grundskolans årskurser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att
att
att

för år 2020 överföra 7 miljoner kronor till barn- och
skolnämnden för att säkerställa minst en oförändrad skolpeng
inom grundskola 2020 jämfört med 2019
dessa 7 miljoner kronor inkluderas vid beräkning av 2020-års
skolpeng inom grundskolans årskurser
finansiering sker om 7 miljoner kronor via kommunstyrelsens
reserverade medel till förfogande 2020
beakta detta i kommande ekonomi- och verksamhetsplan
2021-2023
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