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Översyn av skolpengens uppbyggnad – med förslag
Problembeskrivning
Sedan många år har skolpengen i Danderyds kommun årligen skrivits upp
med några procentenheter utan att någon analys verkar ha gjorts utifrån
olika skolors förutsättningar, elevsammansättning eller övriga kostnader och
behov. Sannolikt utgick den första skolpengen i början av 1990-talet från att
de totala kostnaderna för grundskolan då fördelades utifrån antalet elever
och sedan skedde en årlig uppjustering. Medan skolpengen (mellan 77 000 –
94 000 kr per år beroende på årskurs) ökat med några procent per år har de
totala kostnaderna per grundskoleelev, alltså kostnader inklusive särskilt
stöd, särskola, skolskjutsar mm, stigit mycket kraftigare och uppgår nu till
närmare 110 000 kr per elev.
Ordförandens förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda och
lämna förslag på en modern uppbyggnad av skolpengen. Resultatet ska
redovisas för utbildningsnämnden under senare delen av hösten 2019.
Uppdragets syfte
Syftet med uppdraget är att skapa en skolpeng som är robust uppbyggd,
kostnadseffektiv att tillämpa och enkel att administrera.
Vad vi vill veta
Utifrån skolornas verkliga kostnader för lärare, övrig personal samt lokaler
och övriga kostnader vill vi få analyserat i vilken utsträckning dagens
skolpeng är rätt uppbyggd och särskilt med hänsyn till löneutvecklingen för
förskollärare och lärare på olika skolor.
Vi vill få förslag på hur en modern skolpeng skulle kunna byggas upp.
Elever med ”lättare” särskilda behov bör inrymmas i skolpengen, medan
stora särskilda behov finansieras med tillägg beroende på antalet elever med
sådana behov. (Denna del får samordnas med pågående utredning avseende
särskilda undervisningsgrupper och särskilt stöd).
Vi vill att utredningen inkluderar en jämförelse med lämpliga kommuner
som är jämförbara med Danderyd.
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Mål med uppdraget
Vi tänker oss ett förslag från förvaltningen där en ny skolpeng består av en
baspeng för varje elev eller skola, och där tillägg kan förekomma. Det är
viktigt att beakta att privata förskolor och friskolor inte missgynnas, utan att
skolpengens uppbyggnad blir transparent och lika för alla.
Typ av uppdrag
Beskrivning av nuläget samt åtgärdsförslag.
Tidplan
Resultatet ska redovisas för utbildningsnämnden under senare delen av
hösten 2019, när avgörs i samarbete med förvaltningen.

Monica Renstig
Ordförande
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