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Sammanfattning

Det finns i Gnesta kommun ett politiskt mål att ge alla barn förutsättningar att klara
skolgången med godkända betyg. Detta då en lyckad skolgång skapar förutsättningar för ett
gott vuxenliv. Gnesta har bra skolor, men kostnaden för skolan upplevs som relativt hög i
förhållande till de mätbara positiva resultaten.

I föreliggande rapport görs en genomgång av befintliga kostnader avseende Gnestas
Grundskola samt ges förslag på vidare arbete.

Nedan sammanfattas i översiktligt de slutsatser som dragits och ges förslag på fortsatt arbete.

ü Det totala beloppet till Gnesta skolor bedöms vara i nivå med vad som är rimligt
lämpligt utifrån elevbakgrund och sammansättning. Dock behöver en djupare analys
göras där posterna i budget exakt gås igenom. Den analys som görs parallellt av PWC
bör kunna belysa detta och ge en grund för vidare diskussion.

ü Grunden i skolpengssystemet i Gnesta är god, men sambanden mellan den
beräknade skolpengen och de verkliga kostnaderna behöver ytterligare ses över.

ü De ingående posterna exempelvis kostnaderna för läromaterial, elevhälsa m m
behöver en djupare genomgång. Likaså bör likheten i kostnader mellan de lägre och
högre årskurserna utredas.

ü Det finns redskap för att hantera mindre skolor ur resurshänseende, men då den
minsta skolan i kommunen är så pass liten till elevantal och har en så pass hög
hyreskostnad att den kännbart belastar den totala budgeten för eleverna bör dess
användning framöver diskuteras vidare.

ü Redovisningen till Statistiska Centralbyrån bör ses över utifrån
jämförbarhetsaspekten.  Gnestas kostnader avviker från övriga kommuner avseende
rapporteringen vilket gör att det är svårt att dra slutsatser om hur Gnesta förhåller sig
till övriga kommuner.

ü Det finns idag ingen socioekonomisk resursfördelning i Gnesta. Enligt skollagen ska
resurser fördelas utifrån elevers behov vilket innebär att medel bör omfördelas utifrån
den socioekonomiska bakgrund eleverna på skolan har. Genom detta kan elevernas
förutsättningar utjämnas och alla elever ges samma möjligheter att nå skolans mål.  I
Gnesta har Kvanbackaskolan en relativt högre andel elever som riskerar att inte nå
målen och skolan skulle vid införandet av en modell för omfördelning få relativt mer än
den skola där eleverna har den mest gynsamma bakgrunden, Gnesta Waldorfskola.

ü Tilläggsbeloppen bör ses över avseende sökprocess och den anslagsfinansierade
verksamheten bör ersättas med tilläggsbelopp som kan användas i denna typ av
verksamhet.

ü Skolpengen i Gnesta föreslås enbart avse lärmedel och pedagoger. Alla övriga
kostnader bör hanteras centralt. Grunden för detta är att skolorna bör förfoga över de
medel där de har mandat och incitament att skapa en bra lärmiljö för barnen. De
områden där skolorna inte har mandat eller där kommunen har ett centalt ansvar ur
ett livärdighetsperspektiv bör även kostnadsmässigt hanteras centalt.
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1. Bakgrund
Det finns i Gnesta kommun ett politiskt mål att ge alla barn förutsättningar att klara
skolgången med godkända betyg. Detta då en lyckad skolgång skapar förutsättningar för ett
gott vuxenliv. Gnesta har bra skolor, men kostnaden för skolan är relativt hög i förhållande till
de mätbara positiva resultaten.

Syftet med föreliggande utredning är att redovisa resursanvändningen och föreslå eventuella
förändringar för att resurser ska användas så effektivt som möjligt och gynna Gnesta kommuns
elever på bästa sätt utifrån befintligt regelverk och förutsättningar. Denna del av utredningen
är en översyn av befintlig elevpeng för att belysa problem och möjligheter med systemet och
därigenom kunna föreslå revideringar. Parallellt redovisas även en översyn av den
pedagogiska verksamheten med speciellt fokus på eleverna i årskurs 6

I rapporten kommer följande moment att belysas:

ü Inventering och utredning av befintlig elevpeng i Gnesta kommun
ü Egna erfarenheter
ü Införlivande av gällande regler och lagar
ü Analys
ü Konkreta förslag på ny eller reviderad modern elevpeng

I diskussionerna ingår inte den kostnad kommunen har för central förvaltning dvs strateger,
förvaltningschef mm.
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Uppdraget har genomförts av konsulterna Silke Tindrebäck, Sara Lindberg och Charlotte
Sävås Nicolaisen. Swecos konsulter vill härmed tacka alla som på olika sätt bidragit med sina
kunskaper och erfarenheter i samband med utredningen.

Stockholm 2016-03-31,
Silke Tindrebäck, uppdragsledare
Sweco Society AB

2. Metod
Arbetet inleddes med två dagars dialog med företrädare för kommunen. Under dagarna
diskuterades den nuvarande modellens styrkor och svagheter med förvaltning, rektorer och
förskolechefer samt med politiker. I diskussionerna utkristalliserades de önskemål kommunen
har på förändringar i modellen.

Sweco har därefter i dialog med Gnesta kommun bett kommunen att från Statistiska
Centralbyrån att beställa underlag för en socioekonomisk omfördelning i enlighet med
skollagen, materialet har levererats och bearbetats och presenteras i ett separat avsnitt.

En sammanställning av dialogen har gjorts, analyser och jämförelser med övriga kommuner
har genomförts och sammanställts i föreliggande rapport. Arbetet avslutas med en
presentation i Gnesta i slutet av mars 2016.

Genomgången baseras helt på tillhandahållna underlag och diskussioner. En fördjupad
genomgång av bokförda kostnader har inte omfattats av detta arbete men kan komma att vara
nödvändigt för framtida förändringar i modellerna.

Fokus i rapporten ligger på grundskola men kommunen har flaggat för att man eventuellt även
kommer att se över fördelningen till förskola.
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3. Gnestas skolor – en
översikt

Gnesta kommuner har omkring 1 300 elever folkbokförda i kommunen. Till detta kommer ca
50 inpendlande elever från andra kommuner varav 30 går i kommunala skolor och 20 i den
fristående skolan. Från kommunen pendlar 70 elever varav 20 går i kommunala skolor i andra
kommuner och 50 hos fristående huvudmän i andra kommuner.

Eleverna i Gnesta som valt kommunala skolor fördelar sig under skolåren F-5 på 5 olika skolor
för att sedan i årskurs 6-9 samlas i Frejaskolans 6-9 verksamhet med omkring 100 elever per
årskurs. Vid sidan av den kommunala verksamheten finns en fristående skola, Gnesta
Waldorfskola, med sammanlagt 142 elever i årskurserna F-9. I centrala Gnesta finns
Frejaskolan med årskurserna F-9 och Dansutskolans F-5 samt den fristående skolan. Övriga
skolenheter finns i de mindre tätorterna Laxne, Stjärnhov och Björnlunda.

I Laxne finns den minsta skolenheten, Laxne skola. Laxne ligger geografiskt nära Mariefred
och Strängnäs och kommunen uppger att man har en omfattande pendling ut från Laxne till
skolor i dessa områden.

Inför hösten 2016 har man ett relativt stort söktryck till platserna på Dansutskolan medan
Laxneskolan har färre sökande än tidigare år.

Tabell 1,
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4. System för fördelning av
medel till skola

4.1 Översikt
Man vet att resurser har betydelse för grundskolans resultat. Störst är betydelsen för yngre
elever och för elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund. Såväl Statskontoret
som Skolverket har de senaste åren visat att kommunerna i högre grad beaktar
socioekonomiska förhållanden när de fördelar resurser till skolor men man påtalar att
anpassningen är otillräcklig och att skolan inte är likvärdig. Skollagen skärptes 1 juli 2014 för
att än tydligare markera att resurser ska styras utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Hur resurserna används på varje enskild skola har stor betydelse. Forskning och erfarenhet
visar att lärarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas studieresultat. Enligt
Skolverket finns ingen generell resursfördelningsmodell utan den måste formas av varje
kommun och anpassas till lokala förutsättningar.

Det finns huvudsakligen två metoder för fördelning av medel till kommunala skolor, men i detalj
är ingen kommun den andra lik. Man har antingen ett skol/elevpengssystem, där en fast
summa per elev tilldelas den skola där eleven går,  eller ett system där skolorna tilldelas
ersättning för faktiska kostnader för drift, personal etc, så kallad anslagsfinansiering.
Oavsett vilket system som används för fördelning till de kommunala skolorna måste ett
genomsnittligt belopp eller ett belopp som motsvarar kostnaden per elev beräknas och fördelas
till de fristående skolorna enligt likvärdighetsprincipen.

I kommuner med ett renodlat skolpengssystem ligger endast ett fåtal kostnader utanför detta.
Tilläggsbeloppet är ett belopp som, på grund av att det söks specifikt på grund av enskilda
elevers särskilda behov, ligger utanför skolpengen liksom skolskjutsar. I övrigt är det i denna
typ av system vanligt att skolorna med sina tilldelade medel köper tjänster som exempelvis
modersmålsundervisning.

I kommuner med en finansiering av faktiska kostnader görs i allmänhet en budget för det antal
platser skolan ska tillhandahålla, de löner pedagogerna på skolan uppbär etc. Om skolan tar
emot fler eller färre elever påverkas inte budgeten.

Det vanligaste är en blandning av systemen, dvs att en viss del fördelas till skolorna i form av
en elevpeng men att vissa kostnader hanteras centralt. Så är exempelvis fallet i Gnesta där
man har en elevpeng men där kommunen ersätter de faktiska kostnaderna för lokalerna samt
har en anslagsfinansiering av viss verksamhet Även elevhälsa och SYV ligger utanför.

De olikheter som nämns ovan gör jämförelser med andra kommuner svåra och Sveriges
Kommuner och Landsting tillhandahåller av samma skäl inga jämförelser.

4.2 Lagar och förordningar
Likvärdighetsprincipen betonar ansvaret för frågor om likvärdighet i skolan. I skollagen
(2010:800) anges att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var den
anordnas.

Likabehandlingsprincipen avser lika villkor för att bedriva skolverksamheter oavsett
huvudmannaskap. Kommuner ska beakta likabehandling vid fördelning av resurser till olika
verksamheter. I förordning (1996:1 206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet
inom skolområdet, framkommer att skolpengen ska fördelas på samma grunder till kommunala
och fristående skolor. Vidare ska friskolor ersättas med samtliga kostnader som kommunen
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har för sin egen verksamhet. Ersättning för lokalkostnader ska motsvara kommunens
genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet.

Utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans att
utvecklas så långt som möjligt. Huvudmannen ska sträva efter att uppväga skillnader i
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Elevers behov av särskilt stöd ska
utredas om det befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Om utredningen visar att en elev har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas.
Enligt skollagen (10 kap 39 §) ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har omfattande behov
av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i 6
behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen. I skolförordningen (14 kap8 §) framgår att med tilläggsbelopp avses extraordinära
stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. I förarbetena till
skollagen framgår att tilläggsbeloppet endast är avsett att ge möjlighet till ersättning för elever
som har omfattande behov av särskilt stöd och där det krävs extraordinära stödåtgärder, t.ex.
tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning aven skollokal.

Den första juli 2014 gjordes ett förtydligande i skollagen avseende kommuners
resursfördelning till skolor. Resurser till utbildning inom skolväsendet ska tilldelas efter barnens
och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn ansvarar för att fördela resurser efter
elevernas olika förutsättningar och behov på skolan.
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5. Nuvarande modell -
Gnesta

5.1 Översikt
Gnesta kommun tillämpar bidrag till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och
grundskola i form av sk. barn-/elevpeng. Det innebär att verksamheterna får ersättning per
barn/elev som är inskrivet i respektive verksamhet. Barn- och elevpeng utbetalas till
kommunens egna verksamheter samt till andra kommuner (sk. interkommunal ersättning) och
till fristående verksamheter inom och utanför den egna kommunen, där folkbokförda
barn/elever i Gnesta kommun är inskrivna. Dessutom utgår ersättning för lokalkostnader.

Barn-/elevpengen innehåll utgår ifrån de delar som återfinns i skollagens 8 Kap. § 17-18, § 22-
25 § för förskolan, 9 Kap. § 16, 19-21 för förskoleklass samt 10 Kap. § 34,37-39 för
grundskolan. Ersättningens storlek beräknas utifrån den egna kommunens kostnader och ska
vara transparant. För fristående verksamheter tillkommer även kompensation för
administration och momsersättning.

Elevpeng till samtliga skolverksamheter ersätter kostnader för personal, utrustning/läromedel,
skolbibliotek, elevvård (kurator, psykolog, SYV) samt administration. Samtliga kommunala
enheter i Gnesta kommun ersätts för faktiska lokalkostnader utöver barn- /elevpengen.

Därutöver kommer vid beräkning av kostnaderna administration och mervärdesskatt samt
lokalkostnader.

Elevpengens storlek 2015 var för

- Förskoleklass 28 485 per år/elev

- Åk 1-5 43 215 per år/elev

- Åk 6 45 600 per år/elev

- Åk 7-9 55 425 per år/elev

Förutom elevpeng utgår ett tillägg till skolor med färre än 50 elever. Man har vidare viss
anslagsfinansiering till en grupp elever och ett sökbart tilläggsbelopp.

5.2 Gnestas egna beräkningar
Vid sidan av skolpengen har Gnesta kommun gjort egna beräkningar av kostnaderna vilket
har lett till belopp som skiljer sig från de till SCB redovisade och från den elevpeng som
beslutats.

Enligt kommunens egna beräkningar har man för förskoleklass en kostnad avseende
undervisning samt läromedel och utrustning om 38.711, för grundskolans årskurser 1-5 54.244
och för årskurserna 6-9 54.162. Kostnaden för årskurserna 1-5 har alltså beräknats till ett
belopp som med drygt 10 000 överstiger elevpengsbeloppet medan det för årskurserna 7-9
ligger tämligen lika det beräknade beloppet. När gemensamma kostnader för resursgrupp,
SYV, särskilda stödinsatser samt kostnader för Studiehuset och elevhälsa läggs till summeras
Gnestas kostnad per elev till omkring 74 000 per elev. Till detta ska läggas ca 20 800 som
beräknats för hyror och övriga lokalkostnader vilket sammantaget skiljer sig något från vad
som rapporterats till SCB / Skolverket.
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5.2.1 LOKALKOSTNADER
För lokalerna ersätter kommunen de verkliga kostnaderna per skola. Enligt de egna
beräkningarna ligger beloppet (exkl förskoleklass) på 19 018 kronor per elev vilket ligger i
paritet med de 21 600 som rapporterats till SCB.

5.2.2 ELVHÄLSA
För elevhälsan har ett belopp om 2 240 kronor beräknats vilket kan jämföras med det till SCB
rapporterade 4 440. Här bör undersökas vad som omfattas av det till SCB rapporterade
beloppet. I beräkningen som gjorts av Gnesta kommun har 60 % av det totala beloppet belastat
grundskolan och 40 % särskolan. Eventuellt kan denna beräkning inte ha gjorts i till SCB
levererade underlag.

5.2.3 SYV
Till SCB ska SYV-verksamheten redovisas som ”övrig verksamhet”, en post där inget belopp
från Gnesta återfinns i sammanställningen. SYV har i Gnestas beräkningar summerats till
418 687 kronor totalt eller 386 kronor per elev när summan slås ut över samtliga elever i
årskurserna F-9.

5.2.4 LÄROMEDEL (INKL ”KONTORSKOSTNADER”)
I Gnestas egna beräkningar finns vidare posten ”Kontorskostnader” kopplat till läromedel.
Kostnaden finns enbart på Frejaskolan och det bör undersökas vad kostnaden omfattar och
om den relaterar till läromedel. Det totala beloppet som avser kontorskostnaderna är 841 186
eller 776 kronor per elev.

Läromedel har beräknats till 1 408 kronor per elev där man för elever i förskoleklass har en
kostnad om 430 kronor, för åren 1-5 om 2 136 kronor och för åren 6-9 om 638 kronor.
Kostanden är med dessa uppgifter en av de lägsta i landet och det bör undersökas vilka utgifter
som ingår i dessa beräkningar och om kontorskostnaderna ovan bör ingå.

5.2.5 SOCIOEKONOMISK OMFÖRDELNIG
Gnesta kommun har idag inget tillägg för socioekonomisk omfördelning i enlighet med
skollagens 2 kap 8a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458). Inom kommunen gör
man bedömningen att  eleverna har olika förkunskaper när de kommer till årskurs 6 och att de
skolor där eleverna går till och med år 5 därmed inte ger eleverna lika förutsättningar inför de
avslutande skolåren. Syftet med en resursfördelning i enlighet med skollagen är att utjämna
dessa skillnader varför en sådan utjämning diskuteras i ett separat avsnitt.

5.3 SCB / Skolverkets uppgifter
Till SCB/ Skolverket har rapporterats ett belopp om 98 000 kronor per elev. Vidare rapporteras
uppgifter som varav 63 600 kronor avser undervisning och personal. Uppgifter skiljer sig
relativt mycket från kommunens egna beräkningar där årskurserna 1-9 har en genomsnittlig
kostnad per elev om 52 763 kronor.

Till SCB har ingen kostnad för ”övrigt” rapporterats. Posten ska innehålla: Övriga kostnader
per elev för valt år. I statistiken ingår kostnader som inte redovisas inom andra kostnadsposter,
t.ex. kostnader för barn- och ungdomskontoret/motsvarande och som fördelas ut på olika
verksamhetsformer administration, skolledning, SYV, elevförsäkringar, elevassistenter,
talpedagoger, skolvärdar och fritidspersonal, utvecklingsarbete och kompetensutveckling t.ex.
kursavgifter, konferenser etc. I statistiken ingår inte lönekostnader för vikarier under den tid
ordinarie personal deltar i kompetensutveckling.
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5.4 Sammanställning av kostnader
I de underlag som tagits fram av Gnesta kommun skiljer sig posterna som ovan beskrivits
något från vad som rapporterats till SCB och även från KSL:s uppgifter i Kolada. Nedan jämförs
posterna avseende förskoleklass och grundskola med varandra för att skapa en översiktlig
bild. Gnesta har lämnat korrigerade uppgifter till SCB.

Kostnad Gnestas underlag
(2015 - 2016)

Skolverket/SCB
(2014) Kolada (2013)

Undervisning 48 720 63 600

Stödinsatser 10 055

SYV 386

Måltider 7 895 5 200

Elevhälsa 2 240 4 440

Läromedel 1 408 3 200

Lokaler 17 800 21 600 23 760

Skolskjuts (ej inkluderat i
Skolverkets uppgifter) ? 6 517

Övrigt (kontorskostnad,
skolledning, admin) 4161 0

Totalt 92 665 98 000 113 567
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6. Resultat från workshop
och samtal med
företrädare för kommunen

I workshops som hölls med företrädare för kommunen under februari 2016 framkom en enad
bild av vilka styrkor och svagheter den nuvarande modellen har och vilka tankar man har om
en framtida fördelning. Workshops hölls med dels företrädare för förvaltningen,
verksamhetsledare och med politiker från Barn- och ungdomsnämnden.

6.1 Styrkor
Den huvudsakliga styrkan som lyftes var stabiliteten och att verksamheterna får en säker
prognos. Avstämning av elevpengen sker två gånger per år vilket man lyfter både som en
svaghet och som en styrka. En avstämning terminsvis ger en säker prognos. ”Man vet vad
man har att röra sig med” men samtidigt lyfter man att det sker elevrörelser under året som
nuvarande system inte tas hänsyn till. Även tillägget till de mindre skolorna lyftes fram som
både positivt och negativt. I kommunen är man enig om att det är nödvändigt att stötta mindre
skolor om dessa ska fortleva. Ett beslut om att behålla eller förändra verksamheten i den
minsta skolan är i grunden ett politiskt beslut baserat på faktorer som kostnad kontra
samhällsnytta. För en diskussion baserad på korrekta utgångspunkter måste ett
elevpengssystem kunna hantera mindre skolor oavsett om tillämpningen slutligen blir aktuell
eller ej.

6.2 Svagheter
I rektorsgruppen lyftes ett antal huvudsakliga punkter där man upplever att fokus bör ligga och
där man idag upplever brister:

ü Skolpengen

ü En socioekonomisk utjämning

ü Tilläggsbeloppet

ü Stödet till mindre skolor

ü Stöd för nyanlända

Vad gäller skolpengen upplevde gruppen att den är otydlig och att det är svårt att veta vad den
ska räcka till. Önskemålet som framkom var att skolpengen enbart ska avse pedagogisk
verksamhet och att likvärdiga resurser ska koncentreras så att ökad rättvisa kan nås. Idag
finns både en elevpeng och en anslagsfinansierad del vilket ger otydlighet. Skolpengen
upplevs som svår att jämföra med andra kommuner och att avräkning sker en gång per termin
trots att rörligheten är stor upplevs negativt.

Det framkom önskemål om att allt som inte avser pedagogiken ska ligga helt utanför
skolpengen. Exempel är drift, skolmat, elevhälsa, städ, skolskjutsar, vaktmästeri, SYV och
bibliotek. Man önskar även en samordning av vissa administratörer. Vissa av de nämnda
delarna ligger idag inom ramen för skolpengen medan andra ligger utanför.

Idag fördelas ett extra bidrag till skolor med färre än 50 elever. Vid fler än 50 försvinner hela
detta tillägg. Vid workshopen lyftes detta som ett stort problem och man önskar en mjukare
övergång eller ett annat system för detta.
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Tilläggsbeloppen var föremål för diskussion och det framkom att det finns en osäkerhet kring
hur det beslutas, att det är svårt att planera långsiktigt och att det är oklart  hur tilläggsbeloppet
till fristående skolor beslutas.

Slutligen nämndes att det saknas en fördelning som tar hänsyn till socioekonomiska skillnader.

Vid samtal med tre representanter för nämnden, ordföranden Linda Lundin (S), Sven
Andersson (M) samt Inga-Lill Fredriksson (C) beskrevs en liknande bild. Nämnden uttryckte
en stark önskan om en rättvis, relevant och rätt elevpeng och lyfte frågan om antalet elever
ska styra elevpengen. Det är viktigt att elevpengen speglar hur man tänkt och att den är tydligt
uppbyggd och att detta kan förmedlas till verksamheterna. Ytterligare frågor som lyftes var
organisationen av årskurs 6, den mindre skolan i Laxne, beräkning till Fristående enheter samt
hur skolmaten ska finansieras i ytterområdena där man har färre elever och därmed större
kostnader per portion.
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7. Jämförelse med andra
kommuner

Vid en jämförelse med Skolverkets statistik ligger Gnesta kommun relativt högt avseende de
inrapporterade kostnaderna per elev. 94 kommuner rapporterar in ett högre belopp, resterande
kommuner ett lägre. Landets kommuner ligger dock relativt väl samlade med en klar majoritet
strax under 100 000 kr per elev.

Figur 1, Kostnader per elev  i Sveriges kommuner. Källa: Skolverket 2014.

Det är dock ytterst svårt att jämföra kommunerna och deras kostnader då administration,
utbetalning och rapportering varierar. Gnesta kommun har inte uppgivit några övriga kostnader
dvs kostnader som inte redovisas inom andra kostnadsposter. I detta ingår t ex kostnader för
barn- och ungdomskontoret/motsvarande och som fördelas ut på olika verksamhetsformer
administration, skolledning, SYV, elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar
och fritidspersonal, utvecklingsarbete och kompetensutveckling t.ex. kursavgifter, konferenser
etc. Om dessa kostnader istället har fördelats på verksamheten genom att redovisas som t ex
undervisning och elevhälsa blir en jämförelse av kostnadsslagen svår.

Den del som redovisas avseende undervisning ligger i Gnesta bland de högsta i landet. Även
den så kallade standardkostnaden, där den faktiska kostnaden jämförs med en av Sveriges
Kommuner och landsting, SKL, beräknad kostnad baserat på kommunens struktur, ligger
relativt högt. Detta ska dock ställas mot vad som ovan beskrivits. Den beräknade
standardkostnaden per elev på 96 208 kronor vilket ligger i nivå med den kostnad som
rapporterats till SCB och kommunens egna beräkningar. Den kostnad som återfinns i SKL:s
öppna jämförelser är istället 113 567. Hur detta värde rapporterats och dess relevans behöver
närmare undersökas. Gnesta kommuns företrädare upplever att de ligger högt
kostnadsmässigt i förhållande till skolresultat. I ett sådant resonemang bör vägas in dels den
osäkerhet som finns kring jämförelser av beloppen och dels att Frejaskolan i Gnesta kommun
i de modellberäkningar som görs och presenteras av Skolverket ligger bland de 30 % av
skolorna med lägst beräknade resultatvärden, där man bör ha i åtanke att en mer träffsäker
modell sannolikt ger andra värden.

Vid en hypotetisk resursfördelning, baserad på skolverkets SALSA-modell, skulle eleverna på
Frejaskolan tilldelas 1,2 gånger genomsnittet för landet. En såda fördelning har beräknats
enbart för att åskådliggöra att Gnesta kommun har ett något större behov av medel till skolan
än riket i genomsnitt om man ser till statistiskt förväntade resultat.
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8. Förslag till förändrade
modeller

I följande avsnitt beskrivs förslag på förändringar i enlighet med de framkomna svagheterna i
de nuvarande modellerna och i enlighet med de önskemål som framkommit från företrädare
för verksamheterna och politiken.

Det föreslås att kommunen behåller systemet med elevpeng per elev men att man ser över
hur den beräknas och presenteras samt hur de mindre skolorna ska kompenseras om
önskemålet är att behålla de mindre skolorna i kommunen. Vidare föreslås en mer renodlad
skolpeng som ska avse att täcka enbart pedagogisk personal och läromedel. Övriga kostnader
bör belasta kommunen gemensamt och därigenom ligga under förvaltningens ansvar.

Sweco föreslår således följande struktur:

Till skolorna utbetalas:

- En elevpeng avseende personal och pedagogiskt material

- Ett tilläggsbelopp efter ansökan i enlighet med regelverk

- Ett socioekonomiskt tillägg

- Ett tillägg för nyanlända

Övriga kostnader hanteras av förvaltning. I detta ingår hyror, vaktmästare, lokalvård, måltider,
modersmål, elevhälsa och SYV. Ett sådant förfarande ger skolorna mandat att styra över den
egna verksamheten i form av lärande men kommunen möjligheter att hantera och samordna
alla övergripande kostnader.

Vidare föreslås att en avstämning av elevpengen sker per tertial för att bättre möta upp
elevrörelser under året.

8.1 Skolornas ansvar och budget
8.1.1 ELEVPENG
Gnesta kommuns egna beräkningar av elevpeng avseende personal och material har för
årskurs 1-5 i stort sett samma utfall som för årskurserna 6-9, omkring 50 000 per elev. Däremot
skiljer sig kostnaden för läromedel kraftigt där man för årskurserna 1-5 beräknat en kostnad
på drygt 2 100 kronor och för årskurs 6-9 på drygt 600 kronor per elev.

Det är ovanligt att man har en högre kostnad för årskurserna 1-5 avseende material och
undervisning. I årskurserna 6-9 har lärare i olika ämnen ofta ett högre löneläge och längre
arbetsdagar. Det ställs också högre krav på läromedel vilket i allmänhet speglas genom ett
högre värde. Orsakerna till att så inte är fallet i Gnesta bör närmare utredas. En tänkbar orsak
är att samtliga elever i Gnesta går samlat i årskurserna 6-9 medan årskurserna F-5 är utspridda
på 5 skolor vilket ger relativt högre kostnader. Ett första steg bör vara att närmare utreda om
de kostnader som framkommer i kommunens underlag är bokförda på ett sätt att de avspeglar
de verkliga kostnaderna samt om de kostnader som omnämns kontorskostnader även omfattar
läromedel eller liknande. Gnesta kommuns företrädare har beskrivit att man har haft ett fokus
på att hålla dessa kostnader nere.

Nedan ges ett förslag på en ny elevpeng, där tanken är att närma sig de faktiska kostnaderna.
Detta förslag bör ses som en grund för ett vidare arbete och inte som en färdig modell.
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Verksamhet Förslag Nuvarande modell

Förskoleklass 31 500 per elev 28 485 per år/elev

Årskurserna 1-5(6) 44 000 per elev 43 215 per år/elev

Årskurs 6 45 600 per elev

Årskurserna 6(7)-9 47 000 per elev 55 425 per år/elev

Till beloppen som utgör förslag i ny fördelning ska adderas ett genomsnitt på 2 600 per elev i
socioekonomisk utjämning. Se separat avsnitt avseende socioekonomisk omfördelning.

Den nuvarande modellen ger således ett högre belopp för årskurserna 6(7)-9 än vad som
föreslås i en ny modell. Elevpengen som beräknats grundar sig således helt på vad som
rapporterats från Gnesta kommun och i dessa belopp har ingen ändrad struktur avseende vilka
skolor som finns i kommunen, lärartäthet och genomsnittliga löner lagts in.

8.1.2 TILLÄGGSBELOPP
Av skollagen framgår att det grundbelopp kommunen betalar ut, ska innefatta ersättning för
undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet och lärverktyg eller pedagogiskt
material. I förarbetena till lagen (prop 2008/09:171) framgår att såväl fristående som
kommunala skolor inom ramen för sina normala resurser, ska kunna ge stöd åt flertalet elever.
Skolan ska kunna anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till elevens
behov och förutsättningar.

För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska kommunen, utöver
grundbeloppet, betala ett tilläggsbelopp. Kostnaderna för stödet ska vara direkt kopplat till en
enskild elev och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna
fullgöra sin skolgång. Tilläggsbelopp kan avse kostnader för t.ex. tekniska hjälpmedel,
assistenthjälp och anpassning av lokaler. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt elever
med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

Tilläggsbeloppet ska endast avse ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har
koppling till den vanliga undervisningen. Kostnader för t.ex. stöd i form av extraundervisning
eller undervisning i särskild grupp eller liknande ger inte rätt till tilläggsbelopp utan dessa
stödbehov ska rymmas inom ramen för grundbeloppet.

I den lagrådsremiss som ligger till grund för en kommande förändring avseende
tilläggsbeloppen skrivs:

Ändringar föreslås i skollagens bestämmelser om bidrag till enskilda huvudmän för förskolor
och skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Genom ändringarna
förtydligas att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller
elevens behov. Vidare gör regeringen bedömningen att tillämpliga förordningar bör ändras så
att det framgår att ett tilläggsbelopp inte bara kan lämnas för extraordinära stödåtgärder i form
av bl.a. assistenthjälp och anpassning av lokaler, utan att tilläggsbelopp också kan lämnas för
extraordinära stödåtgärder som exempelvis ett barn eller en elev med stora
inlärningssvårigheter har behov av i undervisningen. Syftet med åtgärderna är att säkerställa
att enskilda huvudmän för förskolor och skolor får de resurser som behövs för att tillgodose
varje barns och elevs behov av särskilt stöd. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den
1 juli 2016.

Lagändringen har tillkommit utifrån ett konstaterande att tolkningen av lagen slagit särskilt hårt
mot barn och elever i små fristående förskolor och skolor samt resursskolor. Strax före valet
presenterades därför ett lagförslag för att komma till rätta med problemet. Man kan utgå ifrån
ett ökat antal ansökningar och att ett större belopp bör avsättas.
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I Gnesta kommun finns tre anslagsfinansierade mindre grupper, resursgruppen mimers och
studiehuset för elever med särskilda behov. För dessa bör tilläggsbelopp sökas utöver
skolpengen och finansieringen med anslag tas bort. Detta ger en ökad tillämpning av lika
villkor.

Inget tilläggsbelopp ska ingå i beräkningen av beloppet till de fristående
verksamheterna.

8.1.3 SOCIOEKONOMISKT TILLÄGG
Den socioekonomiska omfördelningen hanteras separat i avsnitt 9. Fördelningen mellan
kommunala och fristående enheter ska ske enligt samma principer som mellan
skolorna.

8.1.4 NYANLÄNDA
Till nyanlända föreslås att en elevpeng betalas ut beräknad på återstående läsårstid,
kompletterat med ett socioekonomiskt tillägg motsvarande en nyanländ elev för samma tid.
Vid sidan av detta ersätts skolan enligt förslag med ett tilläggsbelopp under de första två till tre
åren. Storleken på detta bör utredas utifrån det stöd man ger till nyanlända i form av
mottagningsklasser och annat stöd. Beloppet bör motsvara skolans kostnad för dessa åtgärder
och inkludera den kartläggning av kunskaper som ska ske av nyanlända elever enligt det nya
regelverket från och med 1/1 2016. En sådan kartläggning kan även ske centralt.

8.2 Förvaltningens ansvarsområden
I föreliggande förslag ligger alla övergripande kostnader direkt på förvaltningen. Detta är
kostnader där dels förvaltningen har det övergripande ansvaret och dels där det finns
synergieffekter av gemensam administration och upphandling. För tydlighet och transparens
rekommenderas att kostnader som är direkt hänförliga till vad förvaltningen beslutar även ska
ligga direkt under förvaltningen. Detta gäller samtliga de områden som närmare diskuteras
nedan

8.2.1 LOKALER INKL VAKTMÄSTARE OCH LOKALVÅRD
Lokalerna ersätts idag i enlighet med den faktiska kostnaden per skola. För grundskola är den
faktiska hyreskostnaden per elev inkl Frejahallen och inkl vaktmästare  19 382 kronor vilket
belopp ska kompletteras med lokalvård för att sedan användas vid beräkning av belopp till
fristående enheter. I kommunens egna beräkningar har ett belopp om 22 229 per år/elev
beräknats. Till SCB har uppgivits 21 600 per elev. I SKL:s öppna jämförelser som avser 2013
var beloppet ytterligare något högre.

Detta belopp påverkas starkt av kommunens planer avseende Laxneskolan. Skolan har höga
kostnader per elev vilket dels påverkar den egna budgeten och dels driver upp genomsnittliga
kostnaden vilket i sin tur ökar bidragen till andra kommuner och till den fristående enheten.

Beloppet bör ses över

8.2.2 REKTORER OCH ADMINISTRATION
Ersättning för rektorer och administration bör hanteras centralt. Rektorer tillsätts på central
nivå och det är nämndens övergripande ansvar att tillse att resurserna används optimalt.

Skolornas administrativa verksamhet bör likaså ligga på central nivå där en samordning av
administratörer och arbetsuppgifter är möjlig.

8.2.3 ELEVHÄLSA
Gnesta kommun har ett samlat elevhälsoteam bestående av bestående av skolsköterskor,
skolläkare, skolpsykolog och kurator samt tal-, språk- och specialpedagoger. Man har en
skolhälsovård som arbetar tillsammans med skolläkaren kring barnets hälsa, främst i ett
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förebyggande perspektiv. Skolhälsovården följer skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt
sekretesslagen och på varje skola finns en skolsköterska någon eller några dagar per vecka.
I varje rektorsområde finns en elevhälsogrupp som träffas en gång i månaden, där den
kommunövergripande elevhälsan medverkar.

Kostanden för elevhälsa har beräknats till 2 240 kronor per elev.

8.2.4 SYV

8.2.5 MODERSMÅL
Modersmålsundervisning och studiehandledning bör samordnas och hanteras centralt.
Kostnaderna för detta behöver närmare gås igenom.

8.2.6 MÅLTIDER
Kostenheten tillhandahåller skolmåltider från skolrestaurangerna på Frejaskolan,
Dansutskolan, Welandersborgsskolan, Kvarnbackaskolan, Laxne skola, köken på Åsbacka
och äldreboendet Ekhagen i Björnlunda samt mottagningsköket på Träffpunkten. Kostenheten
tillagar och serverar måltider på plats och levererar till andra verksamheter såsom förskolor,
skolor, vuxen- och omsorgsverksamheter. Verksamheten är således väl samordnad och bör
hanteras såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt av förvaltningen.

Enligt kommunens egna beräkningar bör ett belopp om 7 895 kronor per elev användas vid
beräkning av beloppet till fristående verksamhet.

8.3 Ersättning till fristående enheter
Ersättningen till fristående enheter föreslås att liksom idag baseras på kommunens faktiska
kostnader per elev med tillägg för administration och moms. Tilläggsbelopp och skolskjutsar
ligger helt utanför dessa belopp och söks per elev oavsett huvudman. Ett socioekonomiskt
tillägg fördelas utifrån elevbakgrund oavsett huvudman.

8.4 Mindre skolor – diskussion och
konsekvenser

I den parallella rapport som lämnats avseende den pedagogiska utvecklingen diskuteras de
pedagogiska konsekvenserna av att bibehålla kontra att avveckla mindre skolor. Den skola
som närmast har diskuterats är Laxne skola. Skolan har idag 30 barn totalt, en minskning
jämfört med tidigare år och det förutspås ytterligare minskningar kommande år. Skolan har
relativt nybyggda lokaler med en kostnad för hyra och vaktmästare på 2.815.829. Om dessa
barn bereds plats på andra skolor beräknas ingen egentlig ökad kostnad avseende lokaler på
andra skolor. Det innebär att skolan ger kommunen en faktisk merkostnad om drygt 2.500 per
elev i Gnesta, ett belopp som bör ställas mot att elever idag i hög utsträckning väljer andra
alternativ där bl a trycket på Dansutskolan är högt inför hösten 2016.

I beräkningen har hänsyn tagits endast till hyra och övriga lokalkostnader. Därutöver kommer
ökade kostnader för den lärartäthet som skolan har på grund av de mindre grupperna samt
det relativt högre löneläget på grund av svårigheterna att rekrytera personal. Skillnaden mellan
kostnaderna per personal på Laxne Skola jämfört med övriga skolor är ca 10 000 kronor per
elev på Laxne Skola eller utslaget på alla elever i kommunen 277 kronor. De besparingar som
ökad samordning och minskad personal utgör är således av betydligt mindre omfattning och
har mindre betydelse för kommunen i sin helhet än lokalkostnaderna.

Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är således en diskussion om Laxne Skolas framtid
nödvändig, speciellt i ljuset av effekterna av det fria skolvalet.
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9. Socioekonomisk
resursfördelning

9.1 Bakgrund
Skollagens §4  inleder med att översiktligt beskriva att: I utbildningen ska hänsyn tas till barns
och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta förtydligas ytterligare avseende
fördelning av resurser i 2 kap 8a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458).

Lagtexten innebär att kommunerna är skyldiga att söka utjämna skillnader som finns mellan
elevgrupper avseende förutsättningar att nå skolans mål. Detta kan göras på en rad olika sätt
med den gemensamma grundtanken att medel ska avsättas från skolbudgeten enbart för
ändamålet och att medlen ska användas för utjämnande insatser.

Exempel på sådana insatser kan vara ökad lärartäthet, läxhjälp och hjälpmedel, men hur och
till vilken insats medlen ska användas är inte reglerat. Det är heller inte reglerat att de
utjämnande insatserna måste vara i form av en särskild budget till de skolor som har ett större
behov utan det finns utrymme för exempelvis centralt placerade lärare som ansvarar för
utjämnande insatser på de skolor där det finns ett behov. Det absolut vanligaste är dock att
kommunerna fördelar ett belopp utöver ordinarie skolpeng som syftar till att utjämna dessa
skillnader och som varierar mellan ett fåtal procent och ca 20 % av den totala budgeten till
skolorna. Med dessa medel kan skolorna anpassa sin verksamhet och styra över vilka insatser
man gör.

Hur medlen kan fördelas beskrivs exempelvis i SKL:s rapport Socioekonomisk
resursfördelning till skolor. I kommande avsnitt i föreliggande rapport beskrivs den modell som
Sweco arbetat fram och som idag tillämpas och säljs av Statistiska Centralbyrån.

Gemensamt för alla modeller är att man strävar efter att

- de inte är möjliga att påverka

- de ska vara möjliga att uppdatera och vara aktuella

- de ska vara träffsäkra

- de ska vara accepterade och

- de ska vara begripliga.

I Gnesta kommun är de skilda förutsättningarna särskilt tydliga när eleverna samlas i den
gemensamma Frejaskolan i årskurs 6. Man har i årskurserna F-5 inte förmått utjämna de
skillnader som finns, varken genom resurser eller särskilda arbetssätt. Man bör arbeta för att
utjämna dessa skillnader med en modell för omfördelning av resurser såsom här beskrivet.

9.2 Förslag till ny modell för socioekonomisk
utjämning

Den modell som Statistiska Centralbyrån använder för fördelning av medel för utjämnande
insatser har ursprungligen tagits fram av Sweco, som dock efter en förändrad lagtolkning hos
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SCB inte längre kan erbjuda kommunerna kommunanpassade modeller. Istället erbjuder SCB
egna tillämpningar av standardmodellen, den så kallade riksmodellen, där en standardiserad
modell tillämpas på den aktuella kommunens elever. En tillämpning av denna modell har
beställts av Gnesta kommun och beskrivs i det följande.

Riksmodellen baseras på elever avgångna i hela riket från grundskolans årskurs 9. Dessa har
analyserats med fokus på samvariationer mellan resultat i form av främst gymnasiebehörighet
och elevernas socioekonomiska bakgrund.

Modellen baseras på variablerna:
· Kön
· Nyligen invandrad (för 0-2 år resp. för 3-6 år sedan)
· Högsta utbildning för vårdnadshavarna (förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial

var för sig)
· Ekonomiskt bistånd
· Bor med en eller båda vårdnadshavarna

SCB:s modell beräknar, baserat på analyserna, en sannolikhet för varje elevtyp att inte nå
skolans mål. Den metod som används för detta är logistisk regression vilket ger en modell som
baseras på kombinationer av bakgrundvariabler hos eleverna.  En elev som tillhör gruppen
nyligen invandrade, har vårdnadshavare med förgymnasial utbildning och ekonomiskt bistånd
och bor med endast en av sina vårdnadshavare har exempelvis en betydligt högre risk att inte
nå skolans mål än en elev som inte tillhör någon av dessa grupper. En modell som baseras
på kombinationer som ovan beskrivet resulterar i en fördelning av medlen som ger ett högre
bidrag till de elever som har den allra största risken att inte nå målen och där större insatser
behövs.

Den enskilda variabel som har störst betydelse för risken att inte nå målen är ”nyinvandrad för
0-2 år sedan”. Elever som är nyinvandrade har omkring 20 gånger högre risk att inte nå skolans
mål jämfört med elever som varit i Sverige i 7 år eller mer eller som har svensk bakgrund. Efter
att ha beräknat sannolikheter för elevtyper att inte nå målen beräknas per skola ut en andel
elever som kan antas behöva mer stöd för att nå målen. Baserat på detta fördelas sedan
elevpengen. Skolor med en högre andel elever som behöver stöd utifrån de statistiskt
framräknade sambanden får ett högre tillskott medan skolor som har få eller inga elever som
har lägre utbildade vårdnadshavare, eller som varit i Sverige kortare tid får en lägre andel av
dessa medel. Hela fördelningen baseras således på statistiska samband mellan bakgrund och
skolresultat och genom denna metod kan skolorna kompenseras på ett sätt som är oberoende
av hur de själva arbetar och hur väl de lyckas utan är helt utifrån hur elever med olika bakgrund
i genomsnitt når skolans mål och vilka elevtyper som behöver mer stöd.

9.3 Modellens tillämpning i Gnesta kommun
SCB har fått i uppgift att ta fram ett index i enlighet med modellen ovan för att ge ett exempel
på hur en socioekonomisk fördelning skulle kunna se ut.

I Sverige i sin helhet har 56 % av eleverna vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning,
motsvarande andel för Gnestas skolor är 50 %.  I Gnesta Waldorfskola har 75,4 % av eleverna
vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning och det framkommer en tydlig bild av att
elevernas förutsättningar utifrån socioekonomisk bakgrund varierar kraftigt mellan de olika
kommunala skolorna och även den fristående verksamheten.

Kvarnbackaskolan är den skola som enligt modellen får högst index, 142. Skolan har enligt
skolverket 30 % av sina elever födda utomlands likaså 30 % av eleverna där vårdnadshavarna
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har eftergymnasial utbildning. Lägst index har Welandersborgs skola och Dansutskolan där
index beräknats till 69 respektive 72. I Dansutskolan har 3,6  % av eleverna utländsk bakgrund
och 58 % har eftergymnasial utbildning. Andelen elever med utländsk bakgrund i
Welandersborgs skola är färre än 10 varför ingen exakt siffra av sekretesskäl lämnas ut, och
47,4 % har vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning.

Figur 2, Elevbakgrund per skola. Källa: Skolverket

Welandersborgsskolans och Dansutskolans elever har, som ovan beskrivits, en
socioekonomiskt mer gynnsam bakgrund och skolorna kommer, vid en omfördelning av medel
för att utjämna skillnader mellan skolorna att få en lägre andel av den totala summan. Eleverna
har i lägre utsträckning vårdnadshavare med låg utbildningsnivå, färre elever har utländsk
bakgrund och baserat på dessa och övriga variabler i utjämningsmodellen har  dessa skolors
liksom Waldorfskolans elever en lägre sannolikhet  att  riskera att inte nå målen. I detta fall
innebär likvärdighetsprincipen att fördelningen ska beräknas på lika grunder och att den alltså
inte måste vara lika stor till kommunala respektive fristående enheter.
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Figur 3, Index per skola.

För att ge en uppfattning om effekterna av en omfördelning har en beräkning gjorts utifrån
uppgifter från SCB.  I det följande har 3,5 mkr omfördelats, en summa i linje med kommuner
av liknande storlek.

Tabell 2 Index och fördelning för socioekonomisk utjämning.

Skola Index Per skola Per elev
Dansutskolan 72,31 543 666,33 1 984,18
Frejaskolan 6-9 109,98 1 382 225,72 3 017,96
Frejaskolan F-5 114,84 781 534,94 3 151,35
Kvarnbackaskolan 141,58 287 489,88 3 885,00
Laxne skola 109,37 90 038,59 3 001,29
Welandersborgs skola 69,27 148 263,54 1 900,81
Gnesta Waldorfskola 85,28 266 781,00 2 340,18
Totalt 100,00 3 500 000,00 2 742,95

Detta innebär att framför allt Kvarnbackaskolan och i viss mån Frejaskolan F-5 skulle få ett
tillskott om modellen införs, Laxne skola samt Frejaskolans 6-9 ha en relativt oförändrad
ekonomi och Gnesta Waldorfskola, liksom Dansutskolan och Welandersborgs skola skulle få
en lägre andel av det utjämnande beloppet.

Vid jämförelser är det således viktigt att ha i åtanke att skollagen är tydlig i sin skrivning och
innebörd och att en omfördelning av medel i enlighet med detta ska ske. Om en omfördelning
ska uppfylla sitt syfte, dvs att stötta elever med socioekonomiskt mindre gynnsamma
förutsättningar, måste omfördelningen vara så pass stor att den kan omfatta t ex en högre
lärartäthet eller liknande åtgärder. ’

Förslaget ovan behöver diskuteras ytterligare utifrån

- Den summa som ska omfördelas

- Syftet med medlen

- Uppföljning av omfördelningen i dialog med skolorna.
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10. Fortsatt arbete
Enligt vad som presenterats i föreliggande rapport föreslås att

1. Att en nedläggning av Laxne Skola påbörjas. Detta med utgångspunkt dels i vad som
redovisas separat i rapporten Utvärdering och Utredning av grundskolans pedagogiska
verksamhet och dels vad som ovan redovisats vad gäller kostnader och konsekvenser
för kommunens samlade verksamhet.

2. Att en djupare genomgång av kommunens redovisade kostnader sker och att en
skolpeng baseras på verkliga kostnader samt med utgångspunkt i detta,  önskade
prioriterade områden och önskade förändringar. Först när alla kostnader är tydliggjorda
kan exempelvis en ökning av elevpeng för ökad lärartäthet diskuteras. Kommunen
behöver en plattform att stå på inför kommande förändringar.

3. Att skolpengen tydliggörs till sitt innehåll och enbart ska avse kostnader för undervisning
och pedagogik inkl kompetensutveckling samt läromedel. Övriga kostnader hanteras
centralt.

4. Att en socioekonomisk omfördelningsmodell införs i enlighet med vad som ovan
beskrivits. Därigenom följer kommunen skollagen men framför allt kan kommunen
genom mer riktade insatser ske mot de elevgrupper som riskerar att inte nå skolans mål.

5. Att tilläggsbeloppen är sökbara på lika villkor och individuella samt att övrig
anslagsfinansiering av särskilda verksamheter tas bort.


