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Tjänsteyttrande om Motion om socioekonomisk
ersättning till Forellskolan, Dnr 2008/KS126
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av den motion som Lilan Nylinder, Marie
Åkesdotter och Johan Rydén, samtliga (mp), har lämnat in till fullmäktige angående
socioekonomisk ersättning till Forellskolan. I motionen föreslås:
- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett nytt förslag på fördelning av
den socioekonomiska ersättningen.
- att Forellskolan tilldelas socioekonomisk ersättning, även retroaktivt med anledning
av det förändrade elevunderlaget.
Barn- och utbildningsnämnden har sedan systemet med skolpeng infördes gett en
socioekonomisk ersättning som kompensation till det område som ansetts vara det
socioekonomiskt svagaste i Tyresö kommun. Ersättningen har inneburit att skolår 6-9 vid
Nyboda skola (exklusive idrotts- och musikklasser) samt skolår f-5 vid Njupkärrs och
Bergfotens skolor har tilldelats en 7 procent högre elevpeng än kommunens övriga skolor.
Under de senaste åren har elevernas rörlighet ökat vid valet av skola till skolår 6, vilket bland
annat inneburit att Forellskolan fått ta emot en större andel av eleverna från
socioekonomiskt svagare områden. Forellskolans resultat har förändrats under denna tid, och
2007 var det genomsnittliga meritvärdet för de elever som lämnade skolan efter skolår 9 180
poäng, att jämföra med det genomsnittliga värdet i riket, 207 poäng (genomsnitt i Tyresö
kommun: 201 poäng). Våren 2008 visar Forellskolan ett bättre resultat, då det genomsnittliga
meritvärdet enligt intern statistik var 204 poäng (Tyresö kommun: 213 poäng. Rikets siffror
är ännu ej presenterade).
Det är värt att notera att Forellskolan sedan januari 2007 tillhör samma resultatenhet som
Nyboda skola. Den socioekonomiska ersättningen utgår till resultatenheten, som fördelar
resurserna efter verksamhetens behov.
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På grund av den ökade rörligheten och att det nuvarande systemet inte speglar elevernas
fördelning mellan kommunens skolor, kommer barn- och utbildningsförvaltningen att under
hösten 2008 ta fram ett förslag till nya principer för fördelning av socioekonomisk ersättning.
Målet är att finna en modell där ersättningen följer eleven, inte området. En sådan förändring
kommer sannolikt att gynna Forellskolan.
Förvlatningen bedömer det inte möjligt att betala ut retroaktiv tilldelning av socioekonomiskt
stöd inom kommunens ordinarie ekonomiska system. En ökad socioekonomisk ersättning
skulle ha behövt kompenseras av en motsvarande sänkning av den ordinarie elevpengen, då
samtliga resurser redan betalats ut till resultatenheterna.
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