
 

 1 (8)  
2020-06-09 
ÄRENDE 10 

DNR 2020/189  
JUNEANN WINCENT 

BARN OCH UTBILDNING   
 

 

 

  

 

S
A
L
A
4
0
0
0
, 
v
 2

.0
, 
2
0
1
2
-0

8
-2

7
  
h
tt

p
s
:/

/s
a
la

k
o
m

m
u
n
.s

h
a
re

p
o
in

t.
c
o
m

/s
it
e
s
/S

k
o
lk

a
n
s
li
e
tB

O
U

-S
K
N

/D
e
la

d
e
 d

o
k
u
m

e
n
t/

S
K
N

/2
0
2
0
/2

0
2
0
-0

6
-1

6
/1

0
. 

Y
tt

ra
n
d
e
 a

n
g
å
e
n
d
e
 m

o
ti
o
n
 o

m
 j
ä
m

li
k
 s

k
o
la

.d
o
c
x
  

   

  

Yttrande angående motion om jämlik skola 

BAKGRUND 

I en motion till fullmäktige, yrkar Hanna Westman (SBÄ) att Sala kommun dels om 

att förskola, grundskola och gymnasium skall införa elevpeng från och med 2021, 

dels om att ett gemensamt arbete sätts igång inom skolan med fokus på målen i 

Agenda 2030. 

Motionären upplever att värdegrundsarbetet i skolan hamnat på ”efterkälke” och att 

det varken arbetas aktivt med integrationsfrågor, integrering och rättvis fördelning 

utifrån behov. 

Motionären menar vidare att resurstilldelningen inte tar hänsyn till vad som behövs 

för att klara behoven för eleverna. Fullmäktige behöver ta ett större ansvar för att 

säkerställa att de elever som har särskilda behov får rätt resurstilldelning. 

Motionären vill därutöver att det i strategiska inspelet 2021 skall tydliggöras hur 

elevpeng ökar jämlikheten mellan eleverna samt vilka andra konsekvenser det kan 

medföra. 

YTTRANDE 

Motionärens båda förslag har olika karaktär. Det ena handlar om den ekonomiska 

resurstilldelningen, det andra om arbetet med Agenda 2030. 

Resurstilldelningen 

Att fördelningen av medel mellan enheter enligt nuvarande resursfördelningsmodell 

inte skulle ta hänsyn till enheters olika förutsättningar och elevernas behov, 

uppfattar Barn och Utbildning som fel, i sak. Däremot kan man ha önskemål om att 

omfördelningen mellan enheterna skall bli ännu starkare. 

I resursfördelningsmodellen tas hänsyn till att enheterna har skilda kostnader för 

lokaler, som ju exempelvis kan variera beroende på åldern på byggnaderna. 

Det görs också en viktning utifrån familjernas utbildningsbakgrund och utländsk 

bakgrund. Förskolor och skolor med en stor andel elever från familjer där 

vårdnadshavarna har låg utbildningsbakgrund, och/eller utländsk bakgrund, får 

extra tilldelning. 

Flera av skolverksamhetens centrala funktioner fördelas också på ett sådant sätt att 

de enheter där behovet av stöd är större, får mer hjälp. Det gäller exempelvis 

elevhälsan och en organisation för hemspråkslärare. 

Även mediaenheten som ansvarar för digitalt stöd och skolbibliotek, har en 

inriktning att fördela så att alla enheter garanteras en basnivå och att enheter med 

stora behov, får riktat stöd, exempelvis för läsfrämjande insatser. 
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Små enheter, främst på landsbygden, som har svårt att med sitt elevunderlag 

organisera undervisningen med fulla klasser, har också extra tilldelning av 

ekonomiska resurser, för att ge bättre förutsättningar att upprätthålla kvaliteten. 

Elevpeng finns för närvarande inom gymnasieskolan, för att skapa likvärdiga 

förutsättningar vid finansiering av kommunens egen skolverksamhet och externa 

huvudmän. 

Att elevpeng med automatik skulle leda till ökad jämlikhet är ingen självklarhet. Att, 

såsom motionären yrkar, det skall tydliggöras på vilket sätt elevpeng ökar 

jämlikheten, skulle strida mot ambitionen hos tjänstepersoner att i politiskt 

beslutsunderlag beskriva konsekvenserna på ett sakligt och allsidigt sätt, för att ge 

bästa möjliga beslutsunderlag. 

Det finns både för- och nackdelar med elevpeng. En viktig faktor att ta hänsyn till är 

om elevpengen skall fördelas inom den ram som Skolnämnden tilldelats av 

fullmäktige, eller om den skall fördelas direkt av fullmäktige. I det senare fallet leder 

det till att tilldelningen av medel följer utvecklingen av elevtalen, vilket kan framstå 

som gynnsamt under tider då elevtalet växer. När det krymper blir effekten den 

motsatta. 

Vid sådana variationer kvarstår ofta stora delar av skolornas fasta kostnader, för 

exempelvis lokaler, administration, mm. 

De närmaste åren ser elevkullarna ut att bli någon mindre än de som lämnar 

skolsystemet. Det innebär att införandet av elevpeng skulle leda till att 

skolväsendets ekonomi successivt försvagas kommande år. 

Skulle elevpengen användas strikt, tar den ingen hänsyn till att lokalkostnaderna 

varierar och att små enheter kan behöva extra stöd för att skapa en fungerande 

organisation för årskursindelning och undervisningens timplaner, etcetera. 

Motionären skriver att det nuvarande systemet ”drabbar framförallt skolor som idag 

har många barn med särskilda behov, även om det samtidigt ger mindre enheter 

större chanser att överleva”. 

Det omvända, det vill säga att skolor med många elever med särskilda behov skulle 

få en större resurstilldelning på bekostnad av mindre enheters chanser att överleva, 

skulle kunna få mycket allvarliga negativa konsekvenser. Att genom strypt 

resurstilldelning bidra till utslagning av mindre enheter, får ställas mot mer 

övergripande kommunala ambitioner om att kunna erbjuda skolor även på 

landsbygden. 

Om skolnämnden har för avsikt att avveckla enheter är det bättre att det sker efter 

politiska överväganden. Sådana åtgärder kräver noggrann planering. För såväl 

elever som personal kan det vara ett betydligt sämre tillvägagångssätt att genom 

resursfördelningssystem utarma verksamhetens ekonomi för att på så sätt tvinga 

fram avveckling av enheter. 

Skolpeng är inte avgörande för att kunna genomföra strukturella förändringar. 

Redan idag har flera landsbygdsskolor svårt att få sin ekonomi att gå ihop, trots 
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extra tilldelning av medel. Om ambitionen är att behålla landsbygdsskolor och 

samtidigt förstärka tilldelningen till skolor med många elever i behov av särskilt 

stöd, behöver ramtilldelningen förstärkas. Det finns, såsom Barn och Utbildning ser 

det, inga ”onödiga” pengar på någon skolenhet att omfördela. 

Detta gäller oavsett om fördelningen sker genom elevpeng eller genom en sådan 

modell som för närvarande tillämpas. 

Resursfördelning 2020 

Nedan redovisas en kort sammanfattning av hur resursfördelningen och dess 

parametrar ser ut 2020. Modellen finns mer utförligt beskriven i beslutsunderlaget 

till ärendet om skolnämnden 10 december 2019: ”Resursfördelning 2020 samt 

verksamhtsplan för Skolnämnden 2020-2022”. 

Medel till förskolan 

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.  

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. 

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 

 

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 

2019 5,33 7,30 7,10 

2020 5,33 7,30 7,10 

 

Tabell 2 Tillägg grundresurs högstadiet 

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

Vaktmästare 

2019 0,13 0,0 0,0 0,0 

2020 0,13 0,0 0,0 0,0 

Från och med 2020 görs ingen generell fördelning av kostnader för administration och 
vaktmästare. Dessa medel ligger istället centralt.  

DÄRUTÖVER FÖRDELAS MEDEL TILL  

• Pedagogiskt material (inklusive ”fri resurs” för studiebesök, 

resor etc.). För åk 1-6 är det 2 330 kr per elev och för åk 7-9 är 

det 2 900 kr. Från 2020 har 2 mkr från åk 1-9 ”rörliga resurs” till 

Mediaenheten som därmed ansvarar för inköp av 

kommungemensamma digitala läromedel.  

• Små enheter kan få kvalitetssäkringsstöd för att bland annat 

kompensera stort åldersspann bland elever. Inför 2020 uppgår 

omfattningen på årsbasis till 3,4 mkr. 

• 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. 

• Måltidskostnaderna fördelas också separat utifrån elevantal. 

• I kommunen finns särskilda grupper i exempelvis 

förberedelseklasser, särskilda undervisningsgrupperna Klövern 
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och Lilla Nova samt fyra kommungemensamma grupper 

förlagda på högstadiet för elever med särskilda behov. 

• I de fördelade personalkostnaderna ingår 1,5 % för vikarier och 

0,7 % för kompetensutveckling. 

Viktade resurser   

Den så kallade sociala viktningen av vissa skolor och förskolor baseras på 

föräldrarnas utbildningsbakgrund. 

Den senaste justeringen av den viktade resursen gjordes hösten 2018 inför 2019 års 

budget.  

 
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 

2019 1710 kr 2900 kr 4780 kr 

2020 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 

2019 1020 kr 2220 kr 3410 kr 

2020 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 = 956 000 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 

verksamheten. Utöver anslaget har kulturskolan intäkter i form av elevernas 

deltagaravgifter. 
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Kulturskolan Anslag 

2019 5,6 mkr 

2020 5,2 mkr 

 

Medel till grundsärskolan 

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 

2019 11,8 mkr 

2020 12,3 mkr 

Medel till gymnasieskolan 

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 och särgymnasiet. 

Vuxenutbildningen har sedan årsskiftet 2018/2019 flyttats till Kommunstyrelsen.  

 

Gymnasie-
skolan  

Gymnasie-
särskola 

Gymnasie-
verksamhet 

2019 5,3 mkr 56,1 mkr 

2020 4,3 mkr 59,7 mkr 

Elevhälsovård, Modersmål & Centrum för flerspråkighet 

För samtliga skolor finns en central organisation för elevhälsoarbete, modersmål 

samt mottagningsenheten för nyanlända. Från och med 2015 är samtliga tjänster 

centraliserade.  
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Elevhälsa & 
Modersmål 

Anslag 

2019 27,1 mkr 

2020 29,1 mkr 

Central förvaltning 

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

kostnader för administrativt stöd, vaktmästare samt Mediaenheten, vilken består av 

skolbibliotekarier samt IT-pedagoger. En stor post är också kostnader för elever hos 

andra skolhuvudmän. 

Central förvaltning  

2019 47,4 mkr 

2020 61,7 mkr 

 

Agenda 2030 

Det är svårt att utifrån motionen bedöma på vilka grunder motionären påstår att 

värdegrundsarbetet hamnat på efterkälke och att vi varken arbetar med 

segregationsfrågor eller rättvis fördelning utifrån behov. 

Det är givetvis ett underkännande av det arbete som utförs av ledning och all 

personal inom förskola och skola.  

Agenda 2030 bygger i stort sett på det som anges i läroplanerna. Agenda 2030 

omfattar 17 olika områden (delmål). I någon mån berörs skolan av samtliga dessa, 

men det som specifikt berör skolan är delmål 4: 

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och 

likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta 

och ändamålsenliga kunskaper. 

4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god 

kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan. 

4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och 

eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en 

överkomlig kostnad. 

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta 

färdigheter, däribland r tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, 

anständigt arbete och entreprenörskap. 
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4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och 

säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta 

personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som 

lever under utsatta förhållanden. 

4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – 

både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna. 

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som 

behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar 

utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en 

kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell 

mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer 

med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed 

erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. 

4.b Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer 

från utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna, små önationer under 

utveckling och afrikanska länder, för studier inom högre utbildning, inklusive 

yrkesutbildning samt informations- och kommunikationstekniska, tekniska, 

ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, i utvecklade länder och 

andra utvecklingsländer. 

4.c Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom 

internationellt samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de 

minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling. 

En del av dessa mål styrs av nationell lagstiftning. Andra kräver engagemang lokalt. 

Det finns en stor medvetenhet om detta inom förskolan och skolan. I kommunen 

finns en miljöstrateg som Barn och Utbildnings ledargrupp haft sammankomster 

med, för att stämma av och föra dialog om de för skolan relevanta målen. 

Det finns ett gott och nära samarbete, som säkert ytterligare kan utvecklas. 

 


