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Översyn resursfördelningsmodell
Sammanfattning
Utbildningschefen har fått i uppdrag att utvärdera nuvarande resursfördelningsmodell och ta fram förslag på en ny resursfördelningsmodell för verksamheterna
förskoleklass, grundskola och fritidshem. Nuvarande resursfördelningsmodell har
utvärderats och förslag på ny modell har tagits fram för att renodla
resursfördelningsmodellen och tydliggöra skillnaden mellan grundbelopp och
tilläggsbelopp. Uppdraget redovisas i bifogad rapport, Översyn av
resursfördelningsmodell per 2014-05-07, dnr 95/2013-04.
Vissa förändringar har redan beslutats och gäller från och med 2014. Andra
kräver planering och en längre övergång i tid. Eftersom skolan arbetar efter läsår
är det mer lämpligt att vissa förändringar sker i samband med att höstterminen
startar. Förslaget är att återstående förändringar införs stegvis från och med
2015. Förslagen får inga ekonomiska konsekvenser för nämnden som helhet
eftersom de innebär omfördelningar av medel inom verksamhetens budgetramar.
Däremot kan det få ekonomiska konsekvenser för de enskilda skolorna.
De förändringar som genomförts från och med 2014 är att medel för svenska
som andraspråk, del av medel till särskild undervisningsgrupp,
specialpedagogiska medel och simundervisning flyttas till grundbelopp. En högre
peng för fritidshem för årskurs 4-6 har införts och finansieras genom att centrala
medel till lokalreserven minskats. Lokalpengen har också omfördelats så att en
del av lokalpengen flyttas till fritidshem från grundskola och förskoleklass, det
innebär en omfördelning mellan verksamheterna fritidshem, förskoleklass och
grundskola.
En skolverksamhet med arbetsnamnet akutgrupp införs och finansieras genom
att medel omfördelas inom nämndens budgetramar. Akutgruppen kommer
organisatoriskt att återfinnas under Enheten för Elevstöd, där även den
pedagogiska verksamheten vid Attunda inordnas från och med höstterminen
2014.
Innevarande rapport innehåller förslag på de återstående förändringar som
behöver genomföras för att införa den nya resursfördelningsmodellen. Förslagen
innebär att medel för tilläggsbelopp flyttas till grundbelopp från och med läsåret
2015/16 och att det vid samma tid införs ett grundbelopp där hänsyn tas till
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socioekonomiska parametrar. Rapporten innehåller också förslag på att särskilda
undervisningsgrupper i nuvarande form fasas ut.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att:
1. godkänna rapporten resursfördelningsmodell per 2014-05-07, dnr BGN
95/2013-04
2. särskild undervisningsgrupp i nuvarande form fasas ut från och med
höstterminen 2015
3. del av medel för tilläggsbelopp flyttas till grundbelopp från och med
höstterminen 2015
4. grundbelopp med socioekonomiskafördelnings parametrar införs från och
med höstterminen 2015
5. nuvarande kriterier för tilläggsbelopp upphör från och med höstterminen
2015 och anpassas så att de utgår från lagtexten och dess förarbeten.
6. uppdra åt utbildningschefen att föreslå en omfördelning av budgeten för
2015 från tilläggsbelopp och anslag till grundbelopp i enlighet med
förslaget i rapporten, översyn av resursfördelningsmodellkonsekvensanalys per 2014-05-07, dnr BGN 95/2013-04, för redovisning
på nämnden senast i november
7. uppdra åt utbildningschefen att ta fram förslag för redovisning i nämnden
senast i november på:
• hur nuvarande särskilda undervisningsgrupper kan fasas ut
• en modell där en del av grundbeloppet baseras på
socioekonomiska bakgrundsfaktorer
• hur stödet för elever med tal- och språkstörning säkerställs
• vilka förändringar i delegationsordningen som behöver
genomföras för att stödja förslaget på ny resursfördelningsmodell
• utreda hur delar av Enheten för Elevstöds arbetsuppgifter och
uppdrag ska förändras så att de stödjer den nya
resursfördelningsmodellen
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