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Sammanfattning

Ängsdals skolor AB, Ängsdalsvägen 20 i Bunkeflostrand, har inkommit den 15 april 2020 med
en ansökan om att erhålla genomsnittlig strukturersättning för läsåret 2020/2021
(Diarienummer 2020- 13338) i stället för det lägre strukturersättning för Ängsdals skolor som
beräknas via grundskolenämndens resursfördelningsmodell med hänsyn till elevernas
socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
Ängsdals skolor ansöker för 215 elever genomsnittlig strukturersättning första läsåret då något
socialt index för dessa nya elever ej har räknats fram. Enligt Ängsdals skola är det en
extraordinär situation och utmaning.
Eftersom det inte är frågan om en ny skolenhet så rekommenderar grundskoleförvaltningen
grundskolenämnden att avslå ansökan om genomsnittlig strukturersättning till Ängsdals skola i
Bunkeflostrand.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden avslår Ängsdals skolor AB:s ansökan om genomsnittlig
strukturersättning till Ängsdals skola i Bunkeflostrand.
Beslutsunderlag
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Korrespondens

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-08-14
Grundskolenämnden 2020-08-25
Beslutet skickas till
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2020-06-16

Ängsdals skola i Bunkeflostrand
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Ärendet

Ansökan
Ängsdals skolor AB, Ängsdalsvägen 20 i Bunkeflostrand, har inkommit den 15 april 2020 med
en ansökan om att erhålla genomsnittlig strukturersättning för läsåret 2020/2021 (Diarienummer
2020- 13338) i stället för det lägre strukturersättning för Ängsdals skolor som beräknas via
grundskolenämndens resursfördelningsmodell med hänsyn till elevernas socioekonomiska
bakgrundsfaktorer.
Ängsdals skolor framhåller bland annat att skolan har funnits i 25 år och drivs som ett
personalägt bolag med endast personal som arbetar i skolan får vara ägare. Ängsdals skola har
blivit etablerad skola med lång kö och stort söktryck bland Malmös vårdnadshavare. Ängsdals
skola har de senaste 3 åren haft den lägsta strukturersättningen av alla Malmö skolor.
Ängsdals skolor skriver vidare att skolan kommer under höstterminen 2020 utöka sin
verksamhet med 215 nya elever boende i Malmö kommun för att successivt växa till en 2parallellig F-9 skola. Ängsdals skolor beräknar att ytterligare 120 elever kommer att behöva plats
i fritidshem. Under år 2 och 3 beräknas ytterligare 27 elever att tillkomma per år.
Ängsdals skolor skriver att Malmö i sin tillämpning av regler att när det startas en ny skola får
man genomsnittlig strukturersättning i ersättning under första året.
Ängsdals skolor ansöker för 215 elever genomsnittlig strukturersättning första läsåret då något
socialt index för dessa nya elever ej har räknats fram. Enligt Ängsdals skola är det en
extraordinär situation och utmaning.
Grundskoleförvaltningens bedömning
Grundskoleförvaltningen beräknar, med hjälp av SCB, ett socioekonomiskt strukturindex för
varje skola inför kommande budgetår. Uppgifterna om elevernas socioekonomiska bakgrund
baseras på elever inskrivna i respektive skola vid höstterminens början under innevarande år.
En summa pengar för strukturersättning finns avsatt i grundskolenämndens budget.
Fördelningen av strukturersättningen mellan skolorna baseras på respektive skolans
strukturindex. Desto högre index desto högre strukturersättning per elev får skolan.
För budget 2019 förändrades ersättningsmodellen till att strukturindex för budgetåret skulle
utgöra ett genomsnitt av index för innevarande år och budgetårets index. Anledningen var att
dämpa variationer av strukturersättningen mellan åren. Tidigare användes en modell med
begränsade procentuella variationer mellan åren.
I samband med ny modell för dämpning mellan åren antog förvaltningsledningen också
tillämpningsanvisningar för indexberäkningar för tillkommande skolor enligt nedan:
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För en ny skola som startar höstterminen används under första budgetåret indextal
från SCB för det budgetåret i fördelning av strukturersättning.



För nytillkomna skolor som tillkommer efter att SCB index är redan beräknat för
budgetåret används volymvägt genomsnitt för kommunala respektive fristående skolor
under första budgetåret. Under andra budgetåret används indextal från SCB för det
budgetåret i fördelning av strukturersättning.



Vid en flytt av elever till annan skola görs inga justeringar av strukturersättningen
under pågående budgetår. Eventuella avvikelser i förändring av resursbehovet mellan
skolorna tas upp i analysen av det ekonomiska resultatet.

Ängsdals skolor AB har i sin ansökan för Ängsdals skola i Bunkeflostrand angett att utökningen
av elever avser befintlig skolenhet som ska successivt utökas från en-parallellig till två-parallellig
F-9 skola. Eftersom det inte är frågan om en ny registrerad skolenhet så är tredje stycket
tillämpligt enligt tillämpningsanvisningarna. Inga justeringar görs under pågående budgetår.
Grundskoleförvaltningen föreslår grundskolenämnden att avslå ansökan om genomsnittlig
strukturersättning till Ängsdals skola i Bunkeflostrand.
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