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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
behandlad.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige har i en motion föreslagit att Ekerö kommun ska
utreda en övergång till ett system där grundtanken är att resurserna till en kommunal skola
ska ligga fast ett läsår och där syftet är att öka behovsstyrningen inom kommunen.

Beslutsunderlag
Motion – utred skolpengssystemet och behovsstyrningen av resurserna till de kommunala
skolorna
Motionssvar, 2021-11-19

Ärendet
Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige har i en motion föreslagit att Ekerö kommun ska
utreda en övergång till ett system där grundtanken är att resurserna till en kommunal skola
ska ligga fast ett läsår och där syftet är att öka behovsstyrningen inom kommunen.
Ekonomienheten tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen (Buf) har sedan
tidigare inlett en utredning för att se över internhyrorna för att ta fram en ny
ersättningsmodell. Utgångspunkten är att ta fram en så kostnadseffektiv modell som möjligt.
Lokalkostnader ingår i det grundbelopp (”skolpengen”) som betalas ut till både kommunala
och fristående skolor som har elever från Ekerö kommun. Samtidigt ska befintliga så kallade
strukturbidrag som nämnden fördelar ses över i syfte att skapa sig ett underlag för att förstå
effekterna av dessa bidrag. Det handlar om bidraget/anslaget till skolorna för nyanlända
elever samt det bidrag/anslag som ges till Munsö skola i syfte att, utifrån de demografiska
förutsättningar som finns där, kompensera enheterna för att kvalitetssäkra dessa. Vid en
översyn av hyressättning och befintliga strukturbidrag finns anledning att även titta på
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möjliga förändringar i syfte att fördela kommunens resurser till utbildning inom skolväsendet
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
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