Svar på interpellation (2017:29) av Markus
Nordström (M) om underskotten i Stockholms
skolor
Stockholms stad har Sveriges högsta resurstilldelning till skolan. Ingen
annan kommun satsar lika mycket per elev som Stockholm gör och under
de senaste fyra åren har majoriteten tillfört över fyra miljarder kronor till
förskola och skola. Ingen tidigare majoritet har satsat så mycket på skolan
under en mandatperiod. Samtidigt kan förändrade elevunderlag och
tidigare okända kostnadsökningar skapa förändrade ekonomiska
förutsättningar för enskilda enheter inom utbildningsförvaltningen. Därför
har skolorna lokala fonder som de kan använda vid behov och lägga till
resurser när de kan. Prognosen är att utbildningsnämnden går plus 20
miljoner kronor år 2017.
Marcus Nordström har ställt fyra frågor.
1. Vad menar Olle Burell (S) egentligen med att skolan ska prioriteras när
skolorna nu verkar gå med närmare 155,6 miljoner kronor i underskott år
2017?
Den prognostiserade resultatet för utbildningsnämnden för 2017 är ett
överskott på 20 miljoner kronor. Ett antal skolor har fått ökade utgifter på
grund av bland annat minskat antal elever och ökade kostnader för
skolskjuts. Dessa skolor kommer att använda sina resultatfonder för att få
balans i sin budget. Att verksamheter löpande måste se över sin
resursanvändning och sina prioriteringar är självklart.
2. Hur kommer borgarrådet att hantera de betydande underskott för
skolorna som växer fram i staden?
Under budgetåret 2018 tillför majoriteten ytterligare en miljard kronor till
förskola och skola. Ekonomiska fluktuationer som orsakas av förändrat
antal elever eller förändrad elevsammansättning och därmed förknippat
socioekonomiskt tillägg kommer alltid att förekomma.
Utbildningsförvaltningens roll är därför att skapa system och rutiner som
ger alla enheter så goda förutsättningar som möjligt för planering,
genomförande och uppföljning av verksamheten. Vi vill inte se ett system
där kommunala skolor konkurrerar inbördes på elevernas och lärarnas
bekostnad.

3. Har borgarrådet för avsikt att förstärka resurserna till skolorna?
Ja, detta har kommunfullmäktige redan beslutat om, se ovan.
4. Hur ser borgarrådet på det faktum att underbudgeteringen undergräver
friskolornas ekonomi?
Stockholms stad har den högsta resurstilldelningen till skolan i Sverige.
Friskolorna har samma villkor och får samma tilldelning som de
kommunala verksamheterna. Jag träffar regelbundet representanter för
stora, medelstora och mindre friskolor inom ramen för Stockholms stads
branschrådet för fristående verksamhet. Ingen har där anfört att
Stockholms stad skulle underfinansiera skolan. Tvärtom har
representanter från de fristående verksamheterna framhållit att
Stockholms stad har betydligt högre skolpeng än ett antal andra
kommuner i regionen.
Stockholm den 21 november 2017
Olle Burell
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