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Solidarisk hyresbetalning för skolor och extra
skolpeng - svar på motion
Barn- och utbildningsnämndens förslag till
kommunstyrelsen
1 - Motionens avslås gällande första att-satsen.
2 - Motionens anses besvarad gällande andra att-satsen.

Särskilt yttrande
(s) lämnar särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har till fullmäktige lämnat in en motion som föreslår
att hyreskostnaden lyfts ur skolpengen och att skolorna ersätts för den
faktiska hyreskostnaden,
att den sociodemografiska ersättningen ses över för att ge de skolor som bäst
behöver extra stöd.

Ordförandeutlåtande
- Vänsterpartiet föreslår att hyreskostnaderna lyfts ur skolpengen och skolorna
ersätts för den faktiska
hyreskostnaden och
2 - att den socioekonomiska ersättningen ännu en gång ses över för att ge de
skolor som bäst behöver extra stöd. Ett ytterligare alternativ som bör undersökas
kan vara att införa att införa en tilläggsskolpeng, vilket är tillåtet enligt lagen.
Att lyfta ur hyreskostnaden som Vänsterpartiet föreslår strider mot Skollagen och
Lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Bidragen till kommunala och enskilda
skolor/förskolor ska vara lika och bestå av ett grundbelopp. Grundbeloppet ska
innefatta ersättning för undervisning, läromedel, elevvård, måltider,
lokalkostnader,
administration och mervärdesskatt. Utöver grundbeloppet
finns det möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med omfattande behov.
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Kommunstyrelsen i Tyresö beslutade våren 2011 om ett nytt hyressystem för
skolor och förskolor i Tyresö med tonvikt på marknadsorienterad hyra samt
tydliga incitament avseende att effektivisera lokalerna. Genom att nyttja våra
lokaler mer effektivt frigörs resurser som istället kan läggas på undervisning.
Lokaler
kostar och vi måste se till att använda dem effektivt, annars drar vi
på oss höga investeringskostnader som leder till lägre driftbudget. Under 2013
har det nya hyressystemet inneburit lägre lokalkostnader som har fördelats ut i
skolpengen.
När det gäller det sociodemografiska tillägget så ses det över med jämna
mellanrum. En sådan översyn sker sedan i våras för att hitta en rimlig fördelning
utifrån olika elevers behov och svårigheter. Skolverket har nyligen sett över hur
kommunerna fördelar sina resurser och uppmanar kommunerna att på ett
medvetet sätt utveckla sina resursfördelningssystem. Skolverket kommer i sin
översyn fram till en viktig slutsats - att det inte går att hitta en modell för
resursfördelning som passar alla kommuner.

Yrkande
Jerry Svensson (s) yrkar att första att-satsen ändras till att nuvarande
hyressättningssystem rivs upp.
Jerry Svensson (s) yrkar bifall till andra att-satsen.
Lilian Nylinder (mp) yrkar bifall till Jerrty Svenssons ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jerry Svenssons ändringsyrkande.
Nämnden avslår det och beslutar enligt framskrivet förslag.

Bilagor
Motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i
proportion till skolans utbildningsresultat.pdf
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