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Svar på motion om att stärka stödet till
landsbygdsskolorna
Förslag till beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till att föreslagna förändringar redan är införda till
budget 2017.

Sammanfattning
Motionären framhåller vikten av en väl fungerande resursfördelningsmodell för att
ge rätt förutsättningar för mindre skolor på landsbygden. Motionären yrkar på att
dels höja den ekonomiska ersättningen till landsbygdsskolorna i budget 2017, dels
se över den del av regelverket som berör antalet elever och dess koppling till
resursfördelningen.
Till budget 2017 har resursfördelningen vad gäller små skolor på landsbygden
förändrats. En förändring är att ersättningen till landsbygdsskolor förstärkts med 1
mnkr. En annan är att ersättningen numera minskar stegvis för skolor med ett
elevantal mellan 150-200 elever. Tidigare upphörde landsbygdsersättningen om
skolan gick över 150 i elevantal.
Ytterligare en förändring är att ersättningen numera utgår med ett belopp per år och
skola och årskurs vilket leder till att skolor med fler årskurser får en större
ersättning. Tidigare utgick ersättningen med ett belopp per år och skola, oavsett
antalet årskurser.
Små skolor på landet ges en riktad ersättning för förskoleklass och årskurs 1-9,
utöver grundbelopp och socioekonomisk ersättning.
Ersättningen betalas ut enligt följande kriterier:
• skolan ska vara belägen utanför Eskilstuna tätort, och
• skolan ska vara den enda skolan i byn/orten/trakten
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skolor med maximalt 150 elever får 100 tkr per årskurs och år, skolor med
151-200 elever får 50 tkr per årskurs och år.

Ersättningen betalas ut månadsvis och fastslås för en termin i taget.
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Eskilstuna – den stolta Fristaden

Motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna
Navet för en levande landsbygd är att ha en stabil skola som kan förse eleverna med de
nödvändiga kunskaperna vuxenlivet ställer krav på. För att få landsbygdsskolorna som har ett
svagt elevunderlag att få ihop ekonomin tilldelas de grundskolor med färre än 150 elever ett
särskilt stöd. Idag är det fem grundskolor ute på landsbygden i Eskilstuna som tar del av
stödet. Detta stöd är helt avgörande för att de i dagsläget ska kunna finnas kvar med
acceptabel kvalité. Baserat på den hårdnade konkurrensen av behöriga lärare och för att värna
en levande landsbygd behöver stödet höjas.
Som systemet är uppbyggt idag så försvinner stödet helt när en skola passerar 150 i antal
elever. Teoretiskt sätt så skulle en landsbygdsskola som i början av terminen har 149 elever
helt bli av med stödet ifall skolan under terminens gång får ytterligare två elever. Det vore
problematiskt och ger inga bra förutsättningar för en landsbygdsskola om det skulle ske. Mot
bakgrund av detta bör även den delen av stödets utformning ses över för att underlätta
övergången mellan att få stödet och inte få stödet.
I valrörelsen 2014 var det många partier som påstod sig värna en levande landsbygd och vilja
höja just landsbygdsstödet som denna motion berör. Trots att det nu inte är långt kvar till
nästa val har inget majoritetsparti valt att leva upp till de fina orden. Lyckligtvis har nu denna
majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet chansen att stå
upp för vallöftet om ett höjt landsbygdsstöd. Det blir upp till bevis helt enkelt.

Med anledning av detta yrkar jag på följande:
- Att stödet till landsbygdsskolorna höjs vid nästkommande årsplan eller
kompletterande årsplan.
- Att delen som berör antalet elever för att få stödet ses över enligt motionens
intentioner.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna
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