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§ 314
Direkt skolpeng
Dnr 846/06
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2007 att uppdra åt kommunstyrelsen
att påbörja en utredning med inriktning att införa en direkt skolpeng med
verkställande vårterminen 2008,
att resurserna till förskolor och skolor ska ha en socioekonomisk viktning,
att resurserna som fördelas utanför pengsystemet ska hållas på en miniminivå och
endast omfatta sådana resurser som svårligen kan delas ut till skolorna,
att det i utredningen tas hänsyn till förutsättningarna för barn med särskilda behov,
att skolornas nuvarande system för lokalkostnader anpassas till resursfördelning med
direkt skolpeng,
att ge kommunstyrelsen uppdraget att genomföra utredningen i samråd med berörda
nämnder och representanter för de fristående skolorna,
att utredningen ska innehålla förslag på organisatoriska, ekonomiska och tidsmässiga
förutsättningar för genomförandet av beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2007.
Styrgruppens remissförslag den 21 maj 2007.
Barn - och skolnämnd Lunds stads yttrande den 19 juni 2007.
Barn- och skolnämnd Östers yttrande den 20 juni 2007.
Utbildningsnämndens yttrande den 20 juni 2007.
Friskoleföreningens yttrande den 4 juli 2007 .
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande den 25 juni 2007.
Kommunkontorets remissammanställning den 21 september 2007.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2007.
Styrgruppen förslag den 27 september 2007 med bilagor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 september 2007, § 200.
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 den 8 oktober 2007.
Förhandlingsprotokoll MBL § 14 den 24 oktober 2007.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2007, § 159.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2007.
Yrkanden
Mats Helmfrid (m), Börje Hansson (c), Tove Klette (fp) och Tomas Avenborg
(m) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till resursfördelningssystem i enlighet med förslaget om direkt
skolpeng med det tillägget att skolpengen till dagbarnvårdare skall motsvara 1,2
av skolpengen till förskoleplats,
att resursfördelningssystem i enlighet med förslaget om direkt skolpeng ska
träda ikraft den 1 januari 2008,
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att fastställa skolpengsbeloppen för 2008 till respektive förskola och skola i
enlighet med bilagorna 1 och 2,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att noggrant följa upp effekterna och vid
behov föreslå korrigeringar av den nya resursfördelningen,
att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de erforderliga beslut i övrigt som
krävs för genomförandet av förslaget.
Anders Almgren (s), Mats Olsson (v), Sven-Bertil Persson (dv) och Anders
Ebbesson (mp) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar återremittera
ärendet med uppdrag
- att omarbeta förslaget vad gäller tilläggsresursen (social omfördelning) och
fördelningen mellan barn- och skolnämnderna
- att förändra förslaget så att modersmålsverksamheten finansieras enligt
nuvarande ordning.
I andra hand yrkas att kommunstyrelsen avstyrker förslaget.
Mats Helmfrid (m) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anders Almgrens (s) m.fl yrkande om
återremiss mot Mats Helmfrids (m) yrkande om avslag på detsamma och finner
att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) yrkande om avslag på återremiss.
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) m.fl yrkande om återremiss.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Tove Klette (fp)
Jörgen Jörgensen (fp)
Börje Hansson (c)
Ulla Stålberg (m)
Anders Almgren (s)
Mohsen Abtin (s)
Sven-Bertil Persson (dv)
Margareta Kristensson
(s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

7

X
X
6

0

Kommunstyrelsen beslutar således att avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Mats Helmfrids (m) m.fl yrkande i
sak mot Anders Almgrens (s) m.fl yrkande i sak och finner att kommunstyrelsen
bifaller Mats Helmfrids (m) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (s) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Ledamot

Ja

Mats Helmfrid (m)
Tomas Avenborg (m)
Christer Wallin (m)
Tove Klette (fp)
Jörgen Jörgensen (fp)
Börje Hansson (c)
Ulla Stålberg (m)
Anders Almgren (s)
Mohsen Abtin (s)
Sven-Bertil Persson (dv)
Margareta Kristensson
(s)
Anders Ebbesson (mp)
Mats Olsson (v)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

7

X
X
6

0

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till resursfördelningssystem i enlighet med förslaget om direkt
skolpeng med det tillägget att skolpengen till dagbarnvårdare skall motsvara 1,2
av skolpengen till förskoleplats,
att resursfördelningssystem i enlighet med förslaget om direkt skolpeng ska
träda ikraft den 1 januari 2008,
att fastställa skolpengsbeloppen för 2008 till respektive förskola och skola i
enlighet med bilagorna 1 och 2,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att noggrant följa upp effekterna och vid
behov föreslå korrigeringar av den nya resursfördelningen,
att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de erforderliga beslut i övrigt som
krävs för genomförandet av förslaget.
Reservationer
Anders Almgren (s), Mohsen Abtin (s), Margareta Kristensson (s), Sven-Bertil
Persson (dv), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Anders Ebbesson (mp) inger följande skriftliga reservation, Prot.bil § 314/01.
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Mats Olsson (v) inger följande skriftliga reservation, Prot.bil § 314/02.
Anders Almgren (s), Mohsen Abtin (s) och Margareta Kristensson (s) inger
följande skriftliga reservation,
Prot.bil § 314/03.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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