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Inledning
Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för resursfördelning är anpassad till
Skollag 2010:800. Ekonomiska ersättnings- och bidragsnivåer beslutas av
nämnden inför nytt kalenderår. Fördelning av resurser är huvudsakligen
volymbaserad. Viss anslagsfinansiering förekommer.

Syfte
Nämndens riktlinjer för resursfördelning styr hemkommunens
(Skollag 2 kap 8 §) förutsättningar för beräkning av ersättning till all regi,
kommunal och fristående. Riktlinjen reglerar också att resursfördelning sker
på lika villkor, oavsett huvudman. I fördelning av resurser vägs
socioekonomiska faktorer och meritvärde i årskurs 9 in. Alla barn och elever
ska ges möjlighet att lägga grunden för ett livslångt lärande och att nå
läroplanens kunskapskrav.

Omfattning
Riktlinjen för resursfördelning omfattar förskola, annan pedagogisk
verksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Resursfördelning
En kommuns bidrag för barn/elev i fristående verksamheter ska fastslås enligt
likabehandlingsprincipen. Bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Barn- och ungdomsnämnden anger vad som ingår i
bidraget för kommunal och fristående verksamhet. Nämndens ersättning till
såväl kommunal som fristående verksamhet är huvudsakligen volymbaserad.
Verksamheten ersätts med grundbelopp per barn/elev på lika villkor oavsett
huvudman.
Det är Barn- och ungdomsnämndens budget för det kommande kalenderåret
som ligger till grund för beslut om bidrag. Bidraget, oavsett huvudman, består
av grundbelopp, anslagsfinansierade poster, socioekonomisk och
storleksbaserad strukturersättning samt tilläggsbelopp. Grundbeloppet kan
differentieras genom styrning av ersättning för specifika målgrupper.
Till fristående verksamheter ska kompensation för mervärdesskatt lämnas
med en schablon på sex procent.
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Grundbelopp
Grundbeloppet avser ersättning för:
−

Undervisning/pedagogisk verksamhet (kostnad för personal inkl. ledning,
stödåtgärder till barn/elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling
och liknande kostnader)

−

Lärverktyg/pedagogiskt material (läromedel, datorer, programvara,
skolbibliotek, kulturaktiviteter)

−

Elevhälsa (kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare)

−

Måltider (personal, livsmedel, transporter, förbrukningsmaterial, viss
administration)

−

Administration (ersätts med ett schablonbelopp om tre procent av
grundbeloppet, för pedagogisk omsorg en procent)

−

Lokalkostnader1 (motsvarar kommunens genomsnittliga kostnad per
barn/elev i motsvarande verksamhet)

−

Dessutom till fristående enheter, moms med en schablon på 6 procent av
det totala bidragsbeloppet.

Tilläggsbelopp
En verksamhet ska kunna anpassa sin organisation och undervisning så att
hänsyn tas till barns/elevers behov och förutsättningar. Kostnader för detta
och för extra undervisning av elever med svårigheter att nå kunskapskraven
ingår i grundbeloppet.
Kostnader för utredningar, särskilt stöd i form av extra undervisning eller
undervisning i särskild undervisningsgrupp finansieras via grundbeloppet.
Extra undervisning och/eller särskild undervisningsgrupp ska ledas av behörig
lärare. Detta för att säkerställa att elever får ett kvalificerat stöd i sin
utveckling.
För ett barn eller en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd finns
ett tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp (Skollag 2010:800) avser extraordinära
stödåtgärder och är individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.
Tilläggsbelopp medges endast i undantagsfall och efter individuell bedömning.
Det går inte att generellt säga att en viss typ av diagnos eller stödbehov ska
kompenseras genom tilläggsbelopp.

1

Kommuner som har höga lokalkostnader, till följd av nybyggnationer eller
renoveringar, behöver inte betala de fristående skolhuvudmännen samma ersättning.
Istället ska ersättningen motsvara deras lägre faktiska kostnader. Omvänt innebär det
att en fristående skola ska kunna få ersättning för högre lokalkostnader, även om
kommunen har en lägre genomsnittlig kostnad på grund av låg standard och eftersatt
underhåll i de egna lokalerna.
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Tilläggsbelopp, ersättning för extraordinära stödåtgärder ges till barn/elever
med grav funktionsnedsättning då:
−

Assistenthjälp krävs för att kunna närvara i verksamheten.

−

Anpassning av lokaler krävs för att kunna närvara i verksamheten.

−

Tekniska hjälpmedel krävs för att kunna närvara i och ta del i
verksamheten.

−

Extraordinära stödåtgärder krävs i undervisningen.

−

Andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den
vanliga undervisningen:
o Förstärkning av tillsyn under rast, lunch och förflyttning för
barn/elev som utgör fara för sig själv och/eller omgivningen.
o Stöd för att lära sig att interagera med omgivningen p. g. a grava
språkstörningar.
o Stöd för att lära sig att interagera med omgivningen p. g. a grava
sociala störningar.

Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödbehov görs på särskild
blankett och beslutas enligt denna riktlinjes kriterier för bedömning. Beslut om
tilläggsbelopp fattas för kalenderår i förskola och läsår i grundskola och
gymnasium och beviljas för högst tre år per ansökan.
Tilläggsbelopp ges även för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning
(Skollag 10 kap 39 §). Ansökan görs på särskild blankett.
Tilläggsbelopp ges också för elever som har rätt att delta i obligatorisk
lovskola. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50
timmar/elev och läsår. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas per
timme som eleven deltagit. För att huvudmannen ska få ersättning krävs att
eleven deltagit i lovskola under pågående läsår och/eller närmast efterföljande
sommarlov i årskurs 8 respektive årskurs 9. Ansökan om tilläggsbelopp för
obligatorisk lovskola görs på särskild blankett och beslutas enligt skollagens
lagkrav.

Grundsärskola och gymnasiesärskola
Ersättning för elev i grund- och gymnasiesärskola beräknas utifrån fem nivåer,
från nivå ett med lägst ersättning och succesivt ökande till nivå fem med högst
ersättning. Nivåerna är:
1. Elever med lindrig utvecklingsstörning, oftast integrerade i
grundskolan.
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2. Elever med lindrig till måttlig utvecklingsstörning, oftast undervisning i
liten grupp
3. Elever med måttlig till svår utvecklingsstörning och/eller
flerfunktionshinder, undervisning i liten grupp ofta med personligt stöd.
4. Elever med utvecklingsstörning och autism med svår problematik/
flerfunktionshinder, enskild undervisning.
5. Som nivå 4, med än större stödbehov.
Ersättning för elever integrerade i grundskola motsvarar nivåpeng minus
grundbelopp för grundskola.

Anslagsfinansierade poster
Anslagsfinansierade poster kan växla mellan budgetåren beroende på
politiska prioriteringar. Följande är exempel på anslagsfinansierade poster:
−

Myndighetsutövning (skolpliktsbevakning, central statistik, placering i
förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem, beredning och beslut om
tilläggsbelopp)

−

Riktade satsningar

Strukturersättning
Socioekonomisk ersättning
I budget ingår en post som framräknas med socioekonomiska faktorer som
grund. Faktorer och viktning av dessa följer Skolverkets modell i sin helhet:
−

Föräldrars utbildningsnivå, 61 %

−

Nyinvandrad (kommit de senaste 4 åren), 26 %

−

Andel pojkar, 13 %

Det slutliga värdet för varje kommunal och fristående skolenhet avgör hur stor
andel man får av medel för socioekonomisk strukturersättning. Beloppet
räknas fram per barn/elev och ersättningen till verksamheten är
volymbaserad.
Storleksersättning
Strukturersättning för skolenheter med förskoleklass och grundskola innebär
att skolenheter med färre än 80 elever och minst 5 km till närmaste skolenhet
får 115 % av undervisningspeng/elev och för skolenheter med färre än 125
elever och minst 5 km till närmaste skolenhet får 110 % av
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undervisningspeng/elev. Ersättningen baseras på det elevantal som
skolenheten har 15 oktober det år beräkningarna görs.
Strukturersättning gymnasium
I budget ingår en post som fördelas med meritvärdet i årskurs 9 som grund.
Alla huvudmän som erbjuder plats till nyköpingselever med ett meritvärde
lägre än 200 poäng omfattas av strukturersättningen. Beloppet räknas fram
per elev men betalas ut till huvudmannen utan specifikation om vilka elever
det avser. Det totala beloppet redovisas per skolenhet och nationellt program.
Det är rektor som beslutar om vilka åtgärder och satsningar som bör
genomföras. Utbetalningen för höstterminen sker efter att beräkningen av
strukturbeloppet gjorts i oktober och den andra utbetalningen efter
beräkningen som görs i februari och gäller för vårterminen. Strukturbeloppet
justeras vid årsskiftet utifrån beräknad kostnadsutveckling. Nämnden har för
avsikt att årligen följa upp om strukturbeloppet har bidragit till ökad
måluppfyllelse.
Intervall för beräkning av strukturbelopp.
Meritvärdesintervall

Motiv

Saknar meritvärde

Elever som saknar meritvärde som
går på nationellt program (elever
med utländska betyg)
Elever som vid första antagningen
saknar behörighet och som inte har
ett uppdaterat meritvärde efter
studier på IM eller sommarskola.
Gräns för behörighet till
Yrkesprogram
Gräns för behörighet till
Högskoleförberedande program
Sista intervall, vid ett meritvärde på
200 p eller mer utgår inget
strukturbelopp

1 – 79

80 – 119
120 – 159
160 – 199

Ht år 1
Kr/elev

Vt år 2
Kr/elev

Ht år 2
Kr/elev

Referenser
Skollag 2010:800
Skolförordning SFS 2011:185
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