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SKRIVELSE 

Resursfördelning 2016 

Medel till förskolan 

Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna barn i varje 

förskolegrupp. 

Istället för maxtak tillämpar nämnden ett planeringstal på 14 (1-3-årsavdelningar) 

respektive 20 barn (3-5-årsavdelningar) per avdelning. Då finns utrymme att ta 

hänsyn till exempelvis barns vistelsetider och gruppernas dynamik – så att 

planeringstalet i vissa fall kan överskridas, medan barnantalet i andra fall kan 

behöva begränsas ytterligare. Utifrån de prognoser som gjorts 2015 under våren 

och hösten behöver dock enstaka förskolor vara beredda på att i realiteten ta emot 

cirka 16 barn på småbarnsavdelningarna och 22 på syskonavdelningarna. Under 

hösten 2016 kommer antalet att vara något lägre. Det är under vårterminerna som 

efterfrågan på förskoleplatser är som störst. 

Varje avdelning får resurser till bemanning motsvarande 3,0 tjänst. Därutöver 

fördelas medel till pedagogiskt material, inventarier och övrig drift; totalt 1930 

kronor per barn. Hyra och andra fasta kostnader fördelas separat, utifrån de faktiska 

kostnaderna. Sedan 1 januari 2010 har maten överförts till en kommunal kostenhet. 

Kostnaderna för mat fördelas sedan 1 januari 2010 därför efter ett portionspris. 

Vissa förskolor har också extra tilldelning, så kallad viktad resurs, som baseras på en 

kartläggning av föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. (Enligt SCB). Se tabell 

nedan under rubriken ”Viktade resurser”. 

Medel till förskoleklass 

Medel till förskoleklass fördelas på samma sätt som till förskolan, men utifrån 20 

barn och 1,25 tjänst per grupp. Den rörliga resursen för förskoleklassen är 1000 

kronor per barn, plus matkostnader. 

Medel till fritidshemmen  

Medel till fritidshemmen fördelas på samma sätt som till förskoleklassen, men 

utifrån 35 barn och 2 tjänster per grupp.  

Den rörliga resursen för fritids är 300 kronor per barn, plus 300 kronor för 

pedagogiskt material. 
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Medel till grundskolan 

Lärartätheten i Sala har under senare år legat, med några tiondelar upp och ned, 

kring 9 lärare per 100 elever.  

I nedanstående tabell redovisas grundfördelningen, alltså det minimum som finns 

till varje enhet. Inom dessa generella medel finns utrymme för att förstärka 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd.  

Det verkliga utfallet i lärartäthet blir dock större än vad denna basresurstilldelning 

till lärartäthet ger. Det beror främst på att det finns ytterligare medel i form av social 

viktning till vissa skolor (Se tabell nedan under rubriken ”Viktade resurser”). Medel 

fördelas också till skolor som är små och därför kan få organisatoriska svårigheter 

utan extra tillskott, så kallat kvalitetssäkringsstöd. I kommunen finns också 

särskilda grupper i exempelvis resursgruppen Klövern och en kommungemensam 

grupp förlagd till Vallaskolan för elever med särskilda förutsättningar.  

I några enstaka fall fördelas också medel från anslaget för oförutsett, för extra 

resurser till enstaka elever med mycket stort stödbehov. 

Därutöver fördelas medel till mat och pedagogiskt material. Hyra och andra fasta 

kostnader fördelas separat, utifrån de faktiska kostnaderna.  
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GRUNDRESURS 

Tabell 1 Grundresurs till skolan 

 
Grundresurs 

(Lärarkostnad per 100 elever) 

Fördelning  

lärartäthet  

åk 1-2 

Fördelning 

 lärartäthet  

åk 3-6 

Fördelning 
lärartäthet  

åk 7-9 

2015 5,33 7,43 7,52 

2016 5,33 7,30 6,60 

 

Tabell 2 Tillägg grundresurs högstadiet 

Resurs per  100 elever åk 7-9 SYV Kurator Admin-
istration 

Vaktmästare 

2015 0,13 0,25 0,0 0,0 

2016 0,13 0,00 0,0 0,0 

Från och med 2013 görs ingen generell fördelning av kostnader för administration och 
vaktmästare. Dessa medel fördelas istället genom anslag riktade till de enheter där 
administratörerna och vaktmästarna i huvudsak har sina arbetsplatser. 
Från 2016 och framåt så ligger elevhälsan helt centralt. 

DÄRUTÖVER FÖRDELAS MEDEL TILL  

 Pedagogiskt material (inklusive ”fri resurs” för inträden, resor 

etcetera). För åk 1-6 är det 3110 kr per elev och för åk 7-9 är det 

4000 kr. Därutöver får enheterna täckning för 

skolmatskostnaderna. 

 Små enheter kan få kvalitetssäkringsstöd för att bland annat 

kompensera stort åldersspann bland elever. Höstterminen 2015 

uppgick omfattningen på årsbasis till 4,1 mkr. Summan har 

sänkts till 3,6 mkr inför 2016. 

 I några enstaka fall har medel för extra resurser fördelats till 

enstaka elever med mycket stort stödbehov. 

 Hyra och andra fasta kostnader fördelas separat, utifrån de 

faktiska kostnaderna. 

 I kommunen finns särskilda grupper i exempelvis 

förberedelseklasser, skoldaghemmet Klövern och två 

kommungemensamma grupper förlagda till Vallaskolan och 

Åkraskolan för elever med särskilda förutsättningar. 

  Sv2, modersmål och handledning fördelas separat. 
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 I de fördelade personalkostnaderna ingår 1,5 % för vikarier och 

0,7 % för kompetensutveckling. 

 En anpassning utifrån enheternas specifika lönenivåer görs, det 

vill säga justering till de enheter som avviker från snittlönerna. 

Viktade resurser   

Den viktade områdesresursen – den så kallade sociala viktningen av vissa skolor och 

förskolor. 

Den senaste justeringen av den viktade resursen gjordes inför 2012, då den skars 

ner med 22 procent. Bakgrunden var att organisationen för modersmålslärarna 

centralierats och tillhör numer elevhälsochefens ansvarsområde. Detta för att få 

bättre samordning och förstärka möjligheterna till en likvärdig kvalitet och 

kompetensförsörjning. Tidigare finansierades modersmålslärarna inom ramen för 

social viktning. 

 
Viktning (extra resurstilldelning) per elev i berörda skolor 

Tabell 3 Social viktning skolan, per elev 

Viktad resurs 

(Tillägg per elev i skolan) 

Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 

2015 1710 kr 2900 kr 4780 kr 

2016 1710 kr 2900 kr 4780 kr 

 
Viktning (extra resurstilldelning) per barn i berörda förskolor. 

Tabell 4 Social viktning förskolan per barn 

Viktad resurs 

(Tillägg per elev i skolan) 

Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 

2015 1020 kr 2220 kr 3410 kr 

2016 1020 kr 2220 kr 3410 kr 

Exempel: En skola med 200 elever och en social viktning som motsvarar nivå 1, får en extra 
resurstilldelning på 200 x 4780 = 956000 kronor. 

Medel till kulturskolan 

Medel till kulturskolan fördelas via anslag. Det baseras inte på någon 

fördelningsmodell. Det finns alltså inga parametrar som med automatik reglerar 

resurstilldelning efter skiftande elevunderlag, eller andra varierande faktorer i 
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verksamheten. Utöver anslaget har kulturskolan intäkter i form av elevernas 

deltagaravgifter. 

 

Kulturskolan Anslag 

2015 7,3 mkr 

2016 6,7 mkr 

 
  



  

6 (7)  
  2015-12-02 

 

Barn och utbildning 

 

Medel till särskolan 

Medel till särskolan fördelas via anslag. Det baseras inte på någon 

fördelningsmodell. Det finns alltså inga parametrar som med automatik reglerar 

resurstilldelning efter skiftande elevunderlag, eller andra varierande faktorer i 

verksamheten. 

 

Särskolan Anslag 
grundsär 

2015 10,4 mkr 

2016 10,3 mkr 

Medel till gymnasieskolan och vuxenutbildning. 

Medel till gymnasieskolan fördelas via elevpeng. Minskat elevunderlag gör att 

verksamheten kan anpassas och anslagen därmed minskas. Elevpengen betalas ut 

internt varje månad till gymnasieverksamheterna. Detta gäller inte 

Vuxenutbildningen samt Särgymnasiet som har kvar sina anslag.  

 

Gymnasiesko
lan och 
vuxen- 

utbildningen 

Vuxen- 

utbildning 

Särskola Gy-
Vux 

Gymnasieverk-
samhet 

2015 7,3 mkr 7,3 mkr 47,9 mkr 

2016 7,9 mkr 7,6 mkr 47,4 mkr 
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Elevhälsovård 

För samtliga skolor finns en central organisation för elevhälsoarbete samt 

modersmål. Från och med 2015 är samtliga tjänster centraliserade.  

Elevhälsa/ 

modersmål 

Anslag 

2015 14,3 mkr 

2016 18,8 mkr 

Central förvaltning 

I central förvaltning ingår förvaltningens kansli och ledning. Där ingår också 

kostnader för de administrativa och pedagogiska IT-stöd, såsom Procapita, 

Schoolsoft, Unikum och liknande. En stor post är också kostnader för elever hos 

andra skolhuvudmän. Från 2016 är alla administratörer inflyttade till den centrala 

förvaltningen.  

Central förvaltning  

2015 53,9 mkr 

2016 55,3 mkr 

 


