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Svar på motion nr 14/2017 från Marie Wengse (SÖ), Mia Dernell 
(SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Angående förändrad skolpeng 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 14/2017 besvarad med hänvisning till att kommunen redan tillämpar en 
socioekonomisk resursfördelning för förskola och skola samt följer upp resultat och kvalitet. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Varje elev är unik och därför bör skolans resurser utgå från att barn är enskilda individer och 
inte en homogen grupp. Idag fördelas huvuddelen av resurserna generellt i en skolpeng. 
Systemet ser inte våra elever för vad de är, barn med behov. För att citera Skolinspektionens 
granskning från år 2015 " Det är svårt att säkerställa likvärdigheten 
mellan skolorna då största delen av skolpengen fördelas lika för var je elev. Därför vill vi 
framöver snarare se en elevpeng som ser till elevernas behov och förväntade resultat. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionärerna att en utredning tillsätts med 
syfte att se över resursfördelningssystemet för skola och möjligheten att hitta en modell som 
fördelar resurser till skolorna baserat på elevernas socioekonomiska bakgrund. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-05-16, § 5:18. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-05-14. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-05-08, § 4:5. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-03-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifal l till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
motion nr 14/2017 besvarad med hänvisning till att kommunen redan tillämpar en 
socioekonomisk resursfördelning för förskola och skola samt följer upp resultat och kvalitet. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall ti ll motionen. 

Forts. 

Justerandes signaturer . V Y.;~N Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-05-28 

Forts. KS § 7:25 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande el ler 
enligt Michael Solanders (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


