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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Stärk små 

skolor på små orter 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalles.            

      

Ärendet i sin helhet 

Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25 

lämnat in rubricerad motion. 

Alftberg skriver i sin motion att när samhällsfunktioner försvinner från de 

mindre orterna så har bygdens skola blivit en allt mer viktig samlingsplats och 

nav för ortsbefolkningens engagemang. Ett särskilt bidrag för Borås stads små 

skolor på små orter infördes 2004. Han uppfattar det som att detta bidrag har 

använts som en budgetregulator under 2018 vilket sverigedemokraterna 

motsätter sig. I en tid av urbanisering och förtätning av centralorterna behöver 

landsbygdens attraktionskraft stärkas genom väl fungerande skolor. 

I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa bidraget till små skolor på små orter till 700 tkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 i reglemente för  

Grundskolenämnden att nämnden har hand om de uppgifter avseende 

kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga 

uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 om principer för ny 

resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass och fritidshem.  

I denna modell ingår följande delar: Grundbelopp, strukturbelopp samt 

tilläggsbelopp. Fördelning av budget mellan de olika delarna inom 

resursfördelningsmodellen beslutas av Grundskolenämnden. 

Strukturbeloppet ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, vilket innebär 

att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I den nya 

resursfördelningsmodellen består strukturbeloppet av dels en socioekonomisk 
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fördelning och dels en fördelning till små skolor på små orter. Vilka skolor och 

orter som definieras som små ska beslöts bli fastställd av Grundskolenämnden. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för Borås stads 

Grundskolenämnd samt beslutat om ny resursfördelningsmodell för 

grundskola, förskoleklass och fritidshem. Med anledning av innehållet i dessa 

beslut gör Kommunstyrelsen bedömningen att det är Grundskolenämnden som 

ska besluta vilket belopp som bidraget till små skolor ska uppgå till. Den 

fastställda modellen innebär att strategiska frågor åläggs Grundskolenämnden. 

Kommunstyrelsen anser att frågor av strategisk karaktär inte ska tillfalla en 

nämnd där kommunövergripande beslut inte ingår i reglementet, exempelvis 

landsbygdsfrågor. Det är därmed rimligt att frågan lyfts från 

Grundskolenämnden och överlåts till Kommunfullmäktige i första hand och 

Kommunstyrelsen i andra hand.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Anders Alftberg: Stärk små skolor på små orter 

  

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 


