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Svar till interpellation av Theo Papaioannou (VägV) om skolans budget

Theo Papaioannou har ställt följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
•

Hur ser du på att rektorerna tvingas välja mellan budget och skollagen?

•

Vad gör du för att stadsdelsnämnderna inte ska använda skolans resurser som en
budgetregulator?

•

Utifrån vilka kriterier görs fördelningen till skolorna i Göteborg?

Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat frågorna till mig att besvara.
Rektorer ska följa skollagen och iaktta de budgetramar som givits. Vi har i Göteborg 12,9
elever per lärare i grundskolan, vilket i internationell jämförelse är en mycket hög
resurstillgång. Däremot är det ett problem att lärarna genom tvingande lagstiftning och
statliga dokumentationskrav får lägga orimlig tid på annat än undervisning.
Stadsdelarna använder inte skolan som en budgetregulator. Det är att beklaga att
denna formulering har spridits genom osanna uttalanden av den politiska
oppositionen.
Vi har en central beräkningsmodell som fördelar medel till stadsdelarna utifrån
demografiska och socioekonomiska kriterier. Grundbelopp anges av antalet unga i olika
åldersgrupper. Tillägg görs för andelen barnfamiljer med låg inkomst, föräldrar med
utländsk bakgrund och föräldrar som högst har gymnasial utbildning samt för andelen
arbetslösa och ensamstående föräldrar.
Under en följd av år har stadsdelsnämnderna avsatt mer medel till grundskolorna än vad
den centrala fördelningsmodellen genererar. Sammantaget handlar det årligen i
storleksordning om 150 miljoner kronor mer till skolorna i Göteborg än vad en strikt
följsamhet till den beräkningsmodell som tillämpas i fullmäktiges budget hade inneburit.
Det är i enlighet med den budgetmodell den politiska majoriteten använder, vilken
förutsätter att stadsdelsnämnderna utifrån kännedom om lokala behov och förhållanden
kan göra avvägningar från vad som faller ut i den centrala beräkningsmodellen. Vi är
övertygade om att med en rigid centralstyrning av varje krona á la sovjetisk modell så
blir det svårare att få resurserna att träffa behoven där de verkligen finns.
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