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Dnr BUN 2013/0469

Ny
resursfördelningsmodell
för
utbildningsnämnden inför budget 2014

Barn-

och

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

besluta om ny resursfördelningsmodell inför budget 2014
fördelningsmodellen följs upp och utvärderas årligen
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Ärendet
PWC’s genomlysningen av Barn och utbildningsnämndens budget för uppföljning
och hantering visade att nuvarande resursfördelning är oerhört komplext uppbyggd
vilket försvårar tydlighet i såväl tilldelning som i uppföljning.
PWC rekommenderar att vi skapar en ny förenklad resursfördelningsmodell och ser
över hur vi fördelar våra resurser mellan verksamheterna.
Barn och utbildningsnämnden har gett Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag
att se över ny resursfördelningsmodell inför budget 2014.

Yttrande
Ambition är att höja kvaliteten i kärnverksamheten. I bilagd resursfördelnings
modell beskriver Barn och utbildningsförvaltningen beräkningsgrunderna för
tilldelning Forskning visar att mindre grupper i de yngre åldrarna är gynnsamt för
lärandet och resultatutvecklingen samt att föräldrars utbildningsnivå är den klart
mest påverkande faktorn för barnet/elevens utbildning och måluppfyllelse.
Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till de parametrar som påverkar
förutsättningarna för barns/elevers måluppfyllelse och kunskapsresultat.
Generella förslag för resursfördelning som gäller alla verksamheter:
• Enhetligt mellan verksamheterna
• Förenkla och göra mer transparant
• Räkna fram grundbelopp per barn/elev
• Likvärdighet mot fristående verksamhet
Den resursfördelningsmodell som Barn och utbildningsförvaltningen presenterar
har som ambition att säkerställa att vi fördelar våra medel så ändamålsenligt som
möjligt till verksamheterna och med en transparens och enkelhet, som gör skapar
bra förutsättningar för tilldelning och uppföljning.
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