Motion till kommunfullmäktige

Ersätt skolpengen med en rättvis fördelning till skolorna i Järfälla kommun.
Dagens system för resursfördelningen till kommunens skolor har många brister. I Järfälla fördelas
resurserna till skolan genom en s.k skolpeng. Det är en fiktiv peng baserad på en genomsnittlig
kostnad för en elev i kommunen. En effekt av den s.k skolpengen är att Järfällas skattebetalare
finansierar de privata skolornas vinster. Detta genom att den skolpeng per elev som de privata
skolorna erhåller baseras på kostnaderna för en genomsnittlig elev i kommunen. Men vi vet att de
privata skolorna rekryterar i huvudsak studiemotiverade elever som kan klara sin skolgång med lägre
antal lärare. En jämförelse av klasstorlekar som Lärarförbundet genomfört, redovisad på DN-debatt i
september 2016, visar att de stora koncernägda skolorna, som Academedia, Engelska skolan mfl.
har större klasstorlekar än kommunala skolor. De har i genomsnitt 20 procent fler elever per lärare
än de kommunala skolorna.
Genom att de privata skolorna har lägre antal lärare per elev och därmed mindre kostnader är
pengsystemet grunden för de vinster som Järfällas skattebetalare levererar till dessa bolag.
Systemet med skolpeng gör dessutom att en höjning av pengen som motiveras av att kommunen vill
prioritera vissa skolor eller genomföra särskild satsning i kommunen innebär att även ej prioriterade
privata skolor erhåller den höjda ersättningen.
I de privata förskolorna skapas vinsten genom att andelen utbildad personal minskas. Enligt
Lärarförbundets undersökning är skillnaden mellan en genomsnittlig kommunal förskola och en
fristående förskola att den privata har en förskolelärare färre på var sjätte heltidsanställd
medarbetare.
Dessa för Järfällas skattebetalare orimliga bidrag till de privata skolföretagen måste upphöra! Utifrån
den s.k likabehandlingsprincipen, som innebär att kommunala och privata skolor ska ha lika villkor,
måste ett arbete påbörjas för att utreda och införa ett fördelningssystem som baseras på de faktiska
kostnaderna för varje barn och elev utifrån de olika förutsättningar avseende elevsammansättning
som skolorna har. Anslag för förskola- och skola skall gå till respektive skola eller förskola baserad på
de faktiska kostnaderna. De ska ej vara möjligt att göra vinst genom att ha lägre antal lärare per elev
och barn.

Ett fördelningssystem baserat på faktiska kostnader innebär också att barnen och eleverna ej
behöver betraktas som kunder. Skolan kan istället fullt ut fokusera på att förmedla kunskap och
fostran för hela livet.
Ett rättvist fördelningssystem är dessutom mer kostnadseffektivt då de garanterar att varje
skattekrona som avsätts verkligen går till vad de är avsedda till och ej bidrar till privata skolors vinst.
Det innebär också ökad transparens då alla enheter inklusive de privata måste uppge sina kostnader
för att erhålla rätt ersättning.
Vi föreslår att en utredning tillsätts för att utreda och ge förslag på ett resursfördelningssystem för
Järfällas för- och grundskolor som baseras på de faktiska kostnaderna för varje barn och elev.
Fördelningssystemet ska ta hänsyn till de olika förutsättningar avseende elevsammansättning som
skolorna har.
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