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§ 201 Ersättningsnivåer 2018 enligt
resursfördelningsmodellen för förskolan
Ärendenummer: Bou 2359/2017
Handläggare: Liselotte Nöjd, Ingela Österberg
Ärendebeskrivning
Resursfördelningsmodellen för förskola fördelar medel till kommunala och
fristående förskolor. Resursfördelningsmodellen för förskolan gäller också
för de enheter som är intraprenader. Den totala budgetramen för förskolans
resursfördelningsmodell 2018 uppgår till 1 060,1 mnkr.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid
förskolan. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett
tilläggsbelopp.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
En översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan har genomförts där
både kommunala och fristående huvudmän varit delaktiga.
Den reviderade resursfördelnings-modellen för förskolan börjat tillämpas
från och med den 1 januari 2018 och innebär att två nya parametrar införs,
som tar hänsyn till barns vistelsetid i förskolan samt barns olika
socioekonomiska förutsättningar. Det innebär också att enskild huvudman
nu tilldelas resurser för att organisera barnhälsan i egen regi, vilket tidigare
har varit en fri nyttighet.
En översyn av resursfördelningsmodellen för förskolan kommer att ske
under 2019 för att följa upp hur modellen styr mot önskade mål och
effekter.
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Beslutsunderlag
Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2018, 201711-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och
utbildning
1. Resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till förskolan antas.
2. Den reviderade modellen gäller från och med 1 januari 2018.
3. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari 2018 till och med 30
juni 2018.
4. På programnämndens sammanträde i maj 2018 fattas beslut om
ersättningsnivåer från och med 1 juli 2018.
5. Finansiering sker inom Programnämnd barn och utbildnings befintliga
budgetram.
6. En uppföljning av resursfördelningsmodellen för förskolan kommer att
ske utifrån om modellen styr mot mål och önskade effekter.
7. Paragrafen justeras omedelbart
Yrkande
Maria Haglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
för beslutspunkterna 1,2,4,6 samt avslag på beslutspunkterna 3,5,7 till
förmån för eget förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med
motiveringen att ärendet behöver utredas vidare och i andra hand avslag till
förmån för eget förslag.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag för beslutspunkterna 1,2,3,4,6,7 samt avslag i beslutspunkt 5 till
förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
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Proposition
Ordförande Jessica Ekerbring (S) ställer först Karolina Wallströms (L)
yrkande om återremiss under proposition och finner att Programnämnd barn
och utbildning beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 1, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Karolina
Wallströms (L) yrkande om eget förslag. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 2, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Karolina
Wallströms (L) yrkande om eget förslag. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns tre förslag till beslutspunkt 3, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds
(M) yrkande om eget förslag samt Karolina Wallströms (L) yrkande om eget
förslag. Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 4, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Karolina
Wallströms (L) yrkande om eget förslag. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns fyra förslag till beslutspunkt 5, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds
(M) yrkande om eget förslag, Karolina Wallströms (L) yrkande om eget
förslag samt Cecilia Lönn Elgstrands (V) yrkande till förmån
för Vänsterpartiets förslag till budget. Ordförande behandlar förslagen ett i
taget och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslutspunkt 6, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt Karolina
Wallströms (L) yrkande om eget förslag. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter finner ordförande att det finns tre förslag till beslutspunkt 7, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut, Maria Haglunds
(M) yrkande om eget förslag samt Karolina Wallströms (L) yrkande om eget
förslag. Ordförande behandlar förslagen ett i taget och finner att
Programnämnd barn och utbildning beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Beslut
Programnämnd barn och utbildning beslutar
- enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Reservation
Karolina Wallström (L) och Magnus Riseby (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutspunkterna 1,2,3,4,5,7 till förmån för Karolina Wallströms
(L) yrkande.
Maria Haglund (M), Stefan Stark (M), Christopher Rydaeus (M) reserverar
sig skriftligt mot beslutspunkterna 3,5,7 till förmån för Maria Haglunds
(M) yrkande.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) reserverar sig skriftligt mot beslutspunkt 5 till
förmån för eget yrkande.

Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 5 december 2017.

Jessica Ekerbring (S), ordförande

Karolina Wallström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 december
2017.
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Liberalerna
YRKANDE/RESERVATION
PROGRAMNÄMND BARN O UTBILDNING 5/12 2017

Ny strategi resursfördelningsmodell för förskolan
Ärende 13 Bou 2359/20 l 7

Resursfördelningsmodell för förskolan
Liberalerna stöttar i princip hela den nya strategin för resursfördelningsmodell för förskolan
från 1 januari 2018. Med ett undantag och det gäller hanteringen och skrivningen runt särskild
stöd och tilläggsbelopp. Dessa två är starkt sammankopplat med varandra. Bristen på
särskilda stödin satser mynnar ibland ut i extraordinära åtgärder. Ibland pga bristen på tidigare
åtgärder ibland en naturligt vidare åtgärd då behoven växer. I förskolan så är dessa än mer
sammankopplade och flytande än i grundskolan.
Liberalerna vill Förskolebnämnden nu och i framtiden själva hantera båda två bidragen. Därför
yrkar Liberalerna på ändringar i föreslagen strategi.
1. Sammanfattningen: Andra stycket. Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för
varje barn vid förskolan. Bidraget ska bestå av grundbelopp, särskilt stöd och
tilläggsbelopp.
2. Punkt 4 Bidrag för lika villkor. Tredje punkten ändras till: Bidraget ska bestå av ett
grundbelopp, särskilt stöd och tilläggsbelopp .
Det som påverkar resursfördelningsmodellen är: andra punkten ändras till
Särskilt stöd och tilläggsbelopp.
3. Kap 5, 5.e stycket. Näst sista meningen ... läggs detta in:
samt tilldela ett belopp för både särskilt stöd och tilläggsbelopp.
4. Kap 5 sista rubriken ; Tilläggsbelopp ..ändras till:
Särskilt stöd och tilläggsbelopp avser ersättning för barn med behov av särskiltstöd och
extra ordinära behov (tilläggsbelopp). Andra stycket, sista meningen ändras till Uifrån
det aktuella antalet barn fördelas budgetramen utifrån grundbelopp, särskilt stöd och
och vissa fall tiläggsbelopp.
5. 5.2 Tilläggsbelopp, ändras till särskilt stöd och tilläggsbelopp
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6. Kapitlet 6 Ekonomiska förutsättningar, första meningen ändras till:
Resursfördelningsmodellen bygger sin tilldelning utifrån ett grundbelopp, ett särskilt stöd
och möjligheten att till Förskolelnämnden ansöka om tilläggsbelopp för extra ordinära
behov.
7. 6.2 Tilläggsbelopp och särskilt stöd, rubriken ändras. Andra stycket, lägg på: sist efter
extraordinära insatser, de så kallade tilläggsbelopp
Liberalerna vill med detta ge Förskolenämnden fri rätt att fördela 30,9 miljoner de så kallade
särskilda stödet och Tilläggsbeloppet som de anser bäst tjänar förskolornas möjligheter att
sätta in både tidigt särskilt stöd och extra ordinära insatser. Från 1 januari 2018 och tills det att
något annat beslutas. Det bör inta anses som en tillfällig fördelningsprincip

r dett yrkande är detta tillika en reservation till förmån för eget förslag.

Magnus Riseby (L)
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Liberalerna

~moderaterna
Yrkande
Ärende 13
Ärendenummer: Bou 2359/2017
"Ersättningsnivåer 2018 enligt
resursfördelningsmodellen för förskolan"

PN Barn och utbildning
Örebro kommun
5 december 2017

En skola som rustar barn för framtiden
Moderaterna har valt att satsa 6,1 miljoner kronor mer på Programområde Barn och
utbildning än de styrande paiiierna i vår budget för 2018. Vi har dessutom valt att fördela
pengarna annorlunda, med tydliga satsningar på bland annat minskat antal barn per
förskoleavdelning och fler förskollärare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar
att

resursfördelningsmodellen för fördelning av medel till förskolan antas

att

den reviderade modellen gäller från och med 1 januari 2018,

att

avslå förslaget till ersättningsnivåer för 2018,

att

ge förvaltningen i uppdrag att beräkna nya ersättningsnivåer med
utgångspunkt i Moderaternas budget för programområde Barn och
utbildning,

att

dessa ersättningsnivåer ska gälla från och med den 1 januari 2018 till och
med 30 juni 2018,

att

beslut om nya ersättningsmodeller från och med I juli 2018 tas på
programnämndens sammanträde i maj 2018,

att

finansiering sker inom programnämndens budgetram utifrån Moderaternas
budget för Örebro kommun, samt

att

resursfördelningsmodellen för förskolan följs upp utifrån om modellen styr
mot mål och önskade effekter.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fö1mån för eget
förslag .

F

M deraternas grupp i Programnämnd Barn och utbildning

~/!I//

aglund (M)

Datum: 20171205
Programnämnd barn och utbildning

Yrkande

Ersättningsnivåer 2018 enligt
resursfördelningsmodellen för förskolan
Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag för 2018 andra prioriteringar och
därmed också mer medel till förskolan och skolan än styrande partier.
Vi ställer oss bakom modellerna för resursfördelning inom förskolan
utifrån det sätt vi kunnat vara med och påverka modellen genom den
parlamentariska gruppen. När vi nu inför en strukturtilldelning samt
fördelning utifrån hur många barnen vistas på förskolan tror vi att våra
medel kommer fördelas mer rättvist utifrån behov på förskolorna.
Modellen löser dock inte problem som kompetensbrist inom vissa
enheter, svårigheter att rekrytera utbildad personal vilket gör att detta
måste jobbas med separat. För att förbättra kvaliteten i förskolan krävs
också mer medel in i fördelningsmodellen vilket Vänsterpartiet försöker
göra i sitt budgetförslag.

Jag yrkar därför enligt följande.

I.
2.
3.
4.
5.

Bifall till att resursfördelningsmodellen antas.
Bifall
Bifall
Bifall
Finansiering sker inom Vänsterpartiets budgetförslag område barn och
utbildning. (dvs hänvisar till egen budget). Ersättningsnivåema beräknas
utifrån Vänsterpartiets budget Rättvisare Örebro.
6. Bifall

l-

brf~

I det fall detta yrkande faller kan det betraktas som en reservation
gällande punkt 5.

Cecilia Lönn Elgstrand
För Vänsterpartiet

