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Socioekonomisk ersättning till för- och grundskola 2018
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Socioekonomisk ersättning till för- och grundskolor för år 2018 fördelas enligt
bilaga 1 och 2.

Ärendet i korthet

Socioekonomisk ersättning syftar till att kompensera för de skillnader i förutsättningar
som finns mellan olika för- och grundskolor som följer av barn- och
elevsammansättningen. I februari 2016 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om en
ny modell för socioekonomisk ersättning. Fördelningen av socioekonomisk ersättning
för år 2018 har beräknats utifrån den nya modellen och presenteras i detta ärende. Hur
mycket varje enskild för- och grundskola tilldelas finns beskrivet i särskilda bilagor till
handlingen.
Handlingar

1
2
3

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-06
Socioekonomisk ersättning bilaga 1 – Tilldelning av socioekonomisk ersättning
till förskolor
Socioekonomisk ersättning bilaga 2 – Tilldelning av socioekonomisk ersättning
till grundskolor

Bakgrund

Socioekonomisk ersättning är en ersättning som kompletterar grundpengen till för- och
grundskolor och innebär att pengar styrs till verksamheterna utifrån barn- och
elevsammansättningen. Syftet är att kompensera för de skillnader i förutsättningar som
finns mellan olika för- och grundskolor.
I februari 2016 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny modell för
socioekonomisk ersättning. Modellen innebär att socioekonomisk ersättning till för- och
grundskolor beräknas utifrån en så kallad regressionsanalys. Med utgångspunkt i
regressionsanalysen räknas ett indexvärde ut för respektive för- och grundskola i Järfälla.
Indexvärdet används för att jämföra behoven mellan för- och grundskolorna utifrån barn-
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respektive elevsammansättningen. Mot bakgrund av denna jämförelse kan sedan
storleken på den socioekonomiska ersättningen beräknas.
I samband med att tilldelningen av 2017 års medel fastslogs1, föreslogs att budgeten för
den socioekonomiska ersättningen gentemot förskolan skulle höjas. Detta för att
möjliggöra att samtliga förskolor som har ett indexvärde högre än genomsnittet ska
kunna tilldelas socioekonomisk ersättning. Det anses vara mer legitimt än att endast
de tio förskolor med högst indexvärde tilldelas medel, vilket modellen tidigare har
inneburit. I syfte att motverka en alltför utspädd ersättning föreslog därför barn- och
ungdomsförvaltningen att budgeten för förskolan skulle utökas.

Den totala budgeten för grundskolan är i år minskad med ungefär 30 miljoner kronor.
Detta medför dock ingen minskning i den faktiska pengatilldelningen utan beror på
att ”golvet” i den socioekonomiska ersättningen har flyttats till grundpengen.
”Golvet” var tidigare det lägsta garanterade belopp som grundskolor tilldelades i
socioekonomisk ersättning och låg på 3 500 kronor per elev. Eftersom alla grundskolor
tilldelades beloppet har det funnits en viljeinriktning att föra över motsvarade summa till
grundpengen, vilket kan medföra att grundpengen höjs med 3 500 kr för alla elever i
förskoleklass och grundskola år 2018.
Analys

I bilaga 1-2 presenteras tilldelningen av socioekonomisk ersättning till för- och
grundskolorna i Järfälla för år 2018. Den totala budgeten har volymjusterats efter
antalet barn och elever i verksamheterna. Dessutom har budgeten räknats upp med
0,5 % i enlighet med kommunstyrelsens beslut 30 januari.
Förslaget om att höja budgeten så att samtliga förskolor över det genomsnittliga
indexvärdet (se bakgrund) kan tilldelas socioekonomisk ersättning har inte mötts i
detta förslag. Detta beror på att budgeten för förskolan först behöver utökas så att den
socioekonomiska ersättningen inte blir underfinansierad. Barn- och
ungdomsförvaltningen föreslår därför att ytterligare medel, cirka 2 miljoner kronor,
äskas i kommande budgetförhandlingar så att den socioekonomiska ersättningen för
förskolan kan hanteras i enlighet med det förslag som lades fram 2016.
I övrigt kan det noteras att förändringen mellan 2017 års socioekonomiska ersättning
och 2018 års tilldelning är mindre än de förändringar som har ägt rum mellan
tidigare år. Detta beror på att den nya modellen med indexvärden ger en glidande
skala istället för den trappstegsmodell som tidigare har använts och som kunde ge
upphov till större förändringar.
En förändring mot tidigare år är givetvis att ”golvet” (se bakgrund) för
socioekonomisk ersättning har flyttats till grundpengen. Detta innebär att vissa skolor
kommer tilldelas 0 kr i socioekonomisk ersättning. Grundpengen höjs dock med
motsvarande siffra så de totala resurserna förblir konstanta.
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Barnkonsekvensanalys

Socioekonomisk ersättning syftar till att öka likvärdigheten mellan för- och grundskolor
i Järfälla samt bidra till ökad måluppfyllelse. Detta kan anses gynna barn och elever
framförallt i de verksamheter som enligt regressionsanalysen påvisar ett högt indexvärde.
Som nämns ovan kommer ett antal verksamheter tilldelas mindre socioekonomisk
ersättning än tidigare. Detta kan ställa krav på effektiviseringar, vilket i sin tur kan
påverka eleverna i dessa verksamheter. Hur effekten ter sig är beroende av hur
verksamheten i fråga väljer att organisera sig utifrån de nya förutsättningarna.
Ekonomiska konsekvenser

Totalt sett är cirka 4 miljoner kronor budgeterade för socioekonomisk ersättning till
förskola år 2017.
Totalt sett är cirka 30 miljoner kronor budgeterade för socioekonomisk ersättning för
grundskolan år 2016.
Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att socioekonomisk ersättning tilldelas
förskolorna enligt bilaga 1 gällande år 2018.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att socioekonomisk ersättning tilldelas
grundskolorna enligt bilaga 2 gällande år 2018.
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