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Datum 

2022-09-13 
 

  

 

  

 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: Onsdag 21 september 2022, kl. 08:00 

 

Utses att justera: ____________________________ 

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordningen 
 

  

3.  Redovisning av delegeringsbeslut 
 

  

4.  Redovisning av meddelanden 
 

  

5.  Delegeringsordning UKN 
 

Malin Larsson  

6.  Gästriklandsfonden - Ansökan resebidrag 
 

Malin Larsson  

7.  Tillbud och olycksfall januari-juni 2022  
 

  Malin Larsson  

8.  UKN verksamhetsberättelse och delårsbokslut per 
31 augusti 2022 
 

  Malin Larsson  

9.  Internkontrollplan 2022 - Uppföljning   
 

  Malin Larsson  

10.  Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-2025 
Utbildnings- och kulturnämnden 
 

  Malin Larsson  

11.  Behovsundersökning Nattis - förlängd svarstid  
 

  Malin Larsson  

12.  Socioekonomisk resursfördelning  
 

  Malin Larsson  



Ockelbo kommun 

Datum 

2022-09-13 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Föredragande  

13.  pwc - Grundläggande granskning av styrelse och 
nämnder 2021  
 

 Malin Larsson  

14.  Biblioteksplan Ockelbo folk- och skolbibliotek 2023-2026 
 

 Malin Larsson  

15.  Lokalöversyn inom UKN 
 

  Malin Larsson  

16.  Rapporter/Övriga frågor 
-  Kränkande behandling 
-  Covid19 
-  Ukraina 
-  En frisk generation. 
 
-  Kulturarvstrappan. 
 
-  Skolinspektionens återkommande tillsyn. 
-  Resultat skolenkät 2022. 
-  System kvalitetsarbete.  
-  pwc granskning – Samverkan kring barn och unga 
   som riskerar att fara illa. 
-  ESF projekt i grundskolan. 
-  Simskola.    
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  Malin Larsson 
  Fredrik Ingelsson   kl 11.00 
  Häsokoordinator 
  Lars Andersson     kl 11.30 
  Kulturskolechef 
  Malin Larsson 
  Malin Larsson 
  Malin Larsson 
  Malin Larsson 
 
  Malin Larsson 
  Malin Larsson 

 

  
Anna Schönning 
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Datum 

2022-08-29 
Referens 

UKN 2022/00188  
 

  

 

  

 

Val av justerare 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att utse justerare till dagens protokoll.     
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Referens 

UKN 2022/00186  
 

  

 

  

 

Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Datum 

2022-08-29 
Referens 

UKN 2022/00187  
 

  

 

  

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.                       

 

1. UKsam protokoll 2022-09-13. 

2. Samverkansprotokoll förskolan 2022-08-23. 

3. Samverkansprotokoll förskolan 2022-05-31, fortsättning 2022-06-14. 

4. Samverkansprotokoll grundskolan 2021-10-26. 

5. Utbildnings- och kulturnämndens attestförteckning 2022, reviderad 2022-08-12. 

6. Ockelbo Hembygdsförening – Bidrag till kulturarrangemang 15-16/7 2022 

på Pålsgården, 2022-06-21. 

7. Åmot Fvof – Bidrag till familjedagsarrangemang i Ljustjärn 13/8, 2022-06-22. 

8. Stiftelsen Bunges Kapell – Bidrag till kultur- och turistarrangemang i Åmot 

sommaren 2022, 2022-06-22. 

9. Åbyggeby LBC – Bidrag till barnkulturarrangemang i samband med 

jubileumsfest, 2022-06-22.   

10. Ockelbo Amatörförening – Bidrag till kulturarrangemang i augusti 2022 i 

Lingbo, Jädraås och Ockelbo, 2022-06-22. 

11. Kultur Ocklagård – Bidrag till konsertarrangemang 29/6 samt 21/8, 2022-06-23. 

12. Åmots folkparksförening – Bidrag till kulturarrangemang 8/7 i Åmot. 
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Datum 

2022-09-01 
Referens 

UKN 2022/00194  
 

  

 

  

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av meddelanden                        

 

1. Kommunfullmäktige § 56/2022 – Svar på motion – 30-timmars förskola 

för barn med föräldralediga vårdnadshavare (MP). 

2. Kommunfullmäktige § 53/2022 – Svar på medborgarförslag – Rehabiliterande 

sjukgymnastik i Ockelbo simhall. 

3. Kommunfullmäktige § 52/2022 – Medborgarförslag – Kulturarvstrappan. 

4. Kommunfullmäktige § 48/2022 – Avskaffande av förseningsavgifter på 

folkbiblioteket i HelGe-samarbetet. 

5. Kommunfullmäktige § 44/2022 - Års och flerårsbudget 2023-2025 – 

preliminära ramar.     

6. Skolinspektionen – Uppföljningsbeslut efter regelbunden 

kvalitetsgranskning av huvudman Ockelbo kommun ansvarstagande för 

grundskolan, 2022-08-23.              

 

                          



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-08-29 
Referens 

UKN 2022/00191  
 

  

 

 UKN 

 

Delegeringsordning UKN 

Förslag till beslut 

Godkänner delegeringsordningen.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig översyn av delegeringsordning för Utbildnings- och kulturnämnden. 

Nuvarande delegeringsordning beslutades 2011-08-24 och uppdateras 

kontinuerligt.     

Beslutsunderlag 

Reviderad delegeringsordning.                          
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Antagen av UKN 2011-08-24 § 69 

  
 

 
Reviderad 2014-10-28  UKN § 69/2014  
Reviderad 2015-06-09  UKN § 50/2015 
Reviderad 2015-08-25  UKN § 62/2015 
Reviderad 2015-09-22  UKN § 76/2015 
Reviderad 2016-12-07  UKN § 77/2016 
Reviderad 2017-02-15  UKN § 9/2017 
Reviderad 2018-04-18  UKN § 26/2018 
Reviderad 2018-12-05  UKN §§ 69,70/2018 
Reviderad 2020-11-04  UKN § 60 
Reviderad 2021-09-22  UKN § 58 
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Förkortningar som används i denna delegeringsordning 

UKN Utbildnings- och kulturnämnden 
UK-chef Utbildnings- och kulturchef 
R  Rektor 
Chef 
                                                                                                                                                                                                                                                      
KL Kommunallag (1991:900) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
SL Skollag (2010:800)                                                                                       
SF Skolförordning (2011:185)                                                                                           
GF Gymnasieförordning (2010:2039)                                                                                            
VF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 
AML Arbetsmiljölag (1977:1160)                                                                                                     
SFS Svensk författningssamling 
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Allmänt om delegering 

Bestämmelserna om delegering återfinns i Kommunallag (1991:900) 6 kap 33-38 §§.  

Delegering/delegation innebär att överflytta beslutsrätt. Utbildnings- och kulturnämnden kan 
uppdra åt någon/några att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa grupper av ärenden. Den som 
får beslutanderätten kallas delegat. Delegat kan vara enskild ledamot eller ersättare i nämnden, 
grupp ledamöter i nämnden eller enskild anställd inom kommunen. 

Nämnden har möjlighet att utse ställföreträdande delegat. Vid delegats frånvaro eller förhinder 
tillkommer beslutanderätten ersättaren. I de fall där ersättare inte utsetts eller där såväl delegat 
som ersättare är frånvarande och det föreligger en brådskande situation tillkommer beslutande-
rätten närmast överordnad chef. 

Avsikten med delegering är att åstadkomma en effektiv förvaltning genom att avlasta nämndens 
löpande rutinärenden där hantering styrs av redan utfärdad lag och förordning eller givna direktiv. 

När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut 
fattade med stöd av denna delegeringsordning är juridiskt sett nämndens beslut och överklagas 
därför på samma sätt som nämndens beslut. 

Beslut fattade av delegat kan inte överprövas av nämnden. 

Till delegat överlämnad beslutanderätt kan när som helst återkallas av nämnden tillfälligt eller 
definitivt. 

Vid tveksamhet kan alltid ett ärende, på delegatens initiativ, överlämnas till nämnden för 
avgörande. Rätt att besluta på delegering innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. 

Nämnden förutsätter, att beslut av delegat följer de förordningar och anvisningar som är tillämpliga, 
samt att beslut av delegat föregås av erforderligt samråd. 

Beslut av delegat ska som regel snarast anmälas skriftligt till nämnden. I de fall anmälan av 
delegeringsbeslut kan ske med annat tidsintervall finns detta noterat i kolumnen för kommentarer. 

Anmälningssystemet skall tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. Anmälan har 
också i vissa fall betydelse för beräkning av överklagandetiden (laglighetsprövning enligt 
kommunallagen).  

Anmälan av beslut 

Respektive delegat ska skriftligt dokumentera besluten.  

Av beslutshandlingen skall framgå 

• Ärendemening 

• Beslutsinnehåll 

• Delegat/vem som fattat beslutet 

• När beslutet fattades 

• Vem som delgivits beslutet 

Besluten skickas fortlöpande (se ovan) till sekreteraren för utbildnings- och kulturnämnden som ser 
till att de anmäls vid nästkommande sammanträde.  

Registrering av beslut 

Delegeringsbeslut antecknas med numrering och datering under särskild paragraf i protokollet. 

Förvaring av beslut 

Beslut och underlag förvaras i pärm och finns tillgängliga vid sammanträdet. 
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1.  Utbildnings- och kulturnämndens delegeringsordning - gemensamt 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Brådskande ärenden KL 6 kap 
36 § 

Ord- 
förande 
UKN 

Gäller ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan inväntas. Beslut 
skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 

 

2 Vidaredelegering 

 

KL 6 kap 
37 § 

UK-chef 

 

UKN ger härmed förvaltningschefen 
rätt att vidaredelegera sin 
beslutanderätt i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser (KL 
6 kap 37 §). 

Beslut fattade på vidaredelegation 
skall anmälas till förvaltningschef 
och till UKN. 

3 Befullmäktigande av ombud 
att för Utbildnings- och 
kulturnämndens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag 

 UK-chef  

4 Omfördelning av medel 
mellan ansvar och 
verksamheter 

 UK-chef  

5 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
som förorsakats av personal 
(ej enhetsnivå,se pkt 7) 

 UK-chef Skadeståndslagen 3 kap 

6 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
som förorsakats av personal 
(anställda på enhetsnivå) 

 Chef  Skadeståndslagen 3 kap 

7 Avskrivning av fordran inom 
UKN:s verksamhetsområden 

 UK-chef Formell avskrivning efter beslut av 
UKN 

8 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut 
allmän handling och 
utlämnande av handling med 
förbehåll (ej enhetsnivå se pkt 
20) 

OSL 6 kap 
1-6 §§ 

UK-chef Beslutet kan överklagas OSL 6 kap 

7 § 

9 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut 
allmän handling och 
utlämnande av handling med 
förbehåll (på enhetsnivå). 

 

OSL 6 kap 
1-6 §§ 

Chef  Beslutet kan överklagas OSL 6 kap 
7 § 

10 Beslut att vägra tillmötesgå 
den registrerades begäran att 
utöva sina rättigheter enligt 
art. 15-22 när det inte är 

 UK-chef  
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möjligt att identifiera den 
registrerade. Art 12.2. 

11 Beslut att förlänga tiden för 
tillhandahållande av 
information till den 
registrerade vid komplicerad 
begäran, max. ytterligare 2 
månader. Art 12.3. 

 

 UK-chef   

12 Beslut att inte vidta åtgärder 
med anlendning av den 
registrerades begäran. 

 UK-chef  

13 Beslut att vägra rättelse eller 
komplettering av den 
registrerades personuppgifter. 
Art 16. 

 UK-chef  

14 Beslut att vägra den 
registrerades begäran om 
radering (rätten att bli 
bortglömd). Art 17.1-3 

 UK-chef  

15 Beslut att vägra den 
registrerade rätten till 
begränsning av behandling. 
Art 18.1-3 

 UK-chef  

16 Beslut att vägra den 
registrerade rätten till 
dataportabilitet. Art 20. 1-4 

 UK-chef  

17 Beslut att inte anmäla en 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten när det är 
osannolikt att 
personuppgiftsincidenten 
medför risk för fysiska 
personers rättigheter och 
friheter. Art 33.1 

 UK chef  

18 Teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

 UK-chef  

19 Utse dataskyddsombud 

 

 UK-chef  

20 Informationsägare  Respektive 
chef/verksamhets-
ansvarig 

Ersättare UK-chef 
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Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Befattningsutbildning för rektorer SL 2 kap 
12 § 

UK-chef  

2 Beslut om att personal som 
saknar legitimation får bedriva 
undervisning längre än sex 
månader. 

SL 2 kap 
19 § 

R Efter samråd med UK-chef 

3 Kompetensutveckling samt 
personalens insikter i de 
föreskrifter som gäller för 
skolväsendet (ej enhetsnivå, se 
pkt 4) 

SL 2 kap 
34 § 

UK-chef Se till att skolledarna ges möjlighet till 
kompetensutveckling samt att dessa har 
nödvändiga insikter i de föreskrifter som 
gäller för skolväsendet 
Uppföljning i det systematiska 

kvalitetsarbetet 

4 Kompetensutveckling samt 
personalens insikter i de 
föreskrifter som gäller för 
skolväsendet (på enhetsnivå). 

SL 2 kap 
34 § 

R Se till att personalen vid förskole- och 
skolenheterna ges möjlighet till kompetens-
utveckling samt att dessa har nödvändiga 
insikter i de föreskrifter som gäller för 
skolväsendet 
Uppföljning i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

3. Utbildning – Kvalitet och inflytande 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Systematiskt kvalitetsarbete SL 4 kap 3 § UK-chef Varje huvudman inom skolväsendet skall 
på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 

2 Åtgärder, huvudmannanivå SL 4 kap 7 § UK-chef 
Om det vid uppföljning, genom klagomål 
eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska 
huvudmannen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 

3 Åtgärder, enhetsnivå SL 4 kap 7 § R 

4 Rutiner för klagomål SL 4 kap 8 § UK-chef Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för 
att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna 
ska lämnas på lämpligt sätt. 

5 Arbetsmiljöarbetet AML 6 kap 17 § R De som genomgår utbildning (elever) 
skall av huvudmannen för utbildningen 
ges tillfälle att medverka i 
arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om 
det är rimligt med hänsyn till 
utbildningens art och 
utbildningsperiodens längd. 

6 Utbildning och ledighet för 
elevskyddsombud och 
studerandeskyddsombud 

AML 6 kap 18 § R Huvudmannen för utbildningen ska se till 
att elevskyddsombuden och studerande-
skyddsombuden får den utbildning och 
den ledighet som behövs för uppdraget. 

Anmälan till UKN terminsvis 

  

 2.  Utbildning - Huvudmän och ansvarsfördelning    
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4. Utbildning – Åtgärder mot kränkande behandling 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Ansvar för rektor/förskolechef SL 6 kap 5 § UK-chef Huvudmannen ansvarar för att 
personalen fullgör de skyldigheter som 
anges i detta kapitel, när den handlar i 
tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 

2 Ansvar för personalen SL 6 kap 5 § R 

3 Målinriktat arbete SL 6 kap 6 § R Huvudmannen ska se till att det inom 
ramen för varje särskild verksamhet 
bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn 
och elever. 

4 Skyldighet att förebygga och 
förhindra kränkande behandling 

SL 6 kap 7 § R Huvudmannen ska se till att det 
genomförs åtgärder för att förebygga och 
förhindra att barn och elever utsätts för 
kränkande behandling. 

5 Plan mot kränkande behandling SL 6 kap 8 § R Huvudmannen ska se till att det varje år 
upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga 

och förhindra kränkande behandling. 

6 Skyldighet att utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling 

Anmälningsskyldighet till nämnd 
föreligger enl SL  

SL 6 kap 10 § R Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 
utreda omständigheterna kring de 
uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden. 

 

5. Utbildning - Skolplikt och rätt till utbildning 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Mottagande i grundsärskolan SL 7 kap 5 § UK-chef 
Chef/ 
Elevhälsan 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd.  

2 Mottagande på försök SL 7 kap 8 § UK-chef 
Chef/ 
Elevhälsan 

Den som är elev i grundskolan, 
grundsärskolan eller specialskolan kan 
på försök under högst sex månader tas 
emot som elev i en annan av dessa 

skolformer… 

3 Integrerade elever SL 7 kap 9 § R En elev i grundskolan kan få sin 
utbildning inom grundsärskolan 
(integrerad elev), om de huvudmän 
som berörs är överens om detta och 
elevens vårdnadshavare medger det. 
En elev i grundsärskolan kan under 
samma förutsättningar få sin utbildning 
inom grundskolan. 

4 Uppskjuten skolplikt SL 7 kap 10 § R Frågan om uppskjuten skolplikt prövas 
av hemkommunen efter begäran av 
barnets vårdnadshavare. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd.  
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5 Skolpliktens senare upphörande SL 7 kap 13 § R För den elev som inte gått ut högsta 
årskursen när skolplikten annars skulle 
ha upphört enligt 12 §, upphör 
skolplikten i stället ett år senare, dock 
senast när eleven fyller 18 år. 
Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

6 Skolpliktens tidigare upphörande SL 7 kap 14 § R Om eleven före den tidpunkt som 
framgår av 12 eller 13 § uppnår de 
kunskapskrav som minst ska uppnås 
för den skolform där eleven fullgör sin 
skolplikt upphör skolplikten. 

Beslutet får överklagas hos 

Skolväsendets överklagandenämnd. 

7 Rätt att slutföra skolgången SL 7 kap 
15-16 §§ 

R Frågan om rätt att slutföra skolgången 

enligt 15 § prövas av hemkommunen. 

8 Ansvar för att skolplikten fullgörs SL 7 kap  
21-22 §§ 

UK-chef 
R 

21 § Hemkommunen ska se till att 
skolpliktiga barn som inte går i dess 
grundskola eller grundsärskola på 
något annat sätt får föreskriven 

utbildning. 

9 Mottagande av elever från 
utlandet 

SF 4 kap 2 § R  

6. Förskolan  

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Överenskommelse med annan 
kommun 

SL 8 kap 12 § R Efter samråd med UK-chef 

Om det finns särskilda skäl, får 
hemkommunen komma överens med 
en annan kommun om att denna i sin 
förskola ska ta emot barn vars 
utbildning hemkommunen ansvarar för. 

2 Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun 

 

SL 8 kap 13 § R Efter samråd med UK-chef 

Ett barn har rätt att bli mottaget i 
förskola med offentlig huvudman i en 
annan kommun än hemkommunen, om 
barnet med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå 
i den kommunens förskola. Innan 
kommunen fattar beslut om att ta emot 
ett sådant barn ska den inhämta 
yttrande från barnets hemkommun. 

3 Tillsyn över förskola och 
fritidshem (godkända enl SL 2 
kap 7 §) samt pedagogisk 
omsorg (rätt till bidrag enl SL 25 
kap 10 §) 

SL 26 kap 4 § UK-chef  

7. Förskoleklass 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 
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1 Överenskommelse med annan 
kommun 

SL 9 kap 12 § UK-chef 
R 

 

Efter samråd med UK-chef 
 
Om det finns särskilda skäl, får 
hemkommunen komma överens med 
en annan kommun om att denna i sin 
förskoleklass ska ta emot barn vars 
utbildning hemkommunen ansvarar för. 

2 Mottagande av barn från annan 
kommun 

SL 9 kap 13 § UK-chef 
R 

Efter samråd med UK-chef 

Ett barn har rätt att bli mottaget i 
förskoleklass med offentlig huvudman i 
en annan kommun än den som ska 
svara för barnets utbildning, om barnet 
med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå 
i den kommunens förskoleklass. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 
Beslutet får överklagas endast av 
barnet, eleven eller den sökande. 

3 Beslut om att frångå 
vårdnadshavarens önskemål om 
placering vid skolenhet. 

SL 9 kap 15 § R Kommunen får frångå elevens 
vårdnadshavares önskemål om 
placering endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att 
betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

8. Grundskolan 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Överenskommelse med annan 
kommun om att denna i sin 
grundskola ska ta emot elever 
vars utbildning hemkommunen 
ansvarar för 

SL 10 kap 24 § UK-chef 
R 

Efter samråd med UK-chef 

Om det finns särskilda skäl, får 
hemkommunen komma överens med 
en annan kommun om att denna i sin 
grundskola ska ta emot elever vars 
grundskoleutbildning hemkommunen 

ansvarar för. 

2 Mottagande av elev från annan 
kommun. 

SL 10 kap 25 § UK-chef 
R 

Efter samråd med UK-chef 

En elev har rätt att bli mottagen i en 
grundskola som anordnas av en annan 
kommun än den som ska svara för 
elevens utbildning, om eleven med 
hänsyn till sina personliga förhållanden 
har särskilda skäl att få gå i den 
kommunens grundskola. Innan 
kommunen fattar beslut om för att för 
ett visst läsår ta emot en elev ska den 
inhämta yttrande från elevens 
hemkommun. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 
Beslutet får överklagas endast av 

barnet, eleven eller den sökande. 

3 Frångå vårdnadshavarnas 
önskemål om placering. 

SL 10 kap 30 § R En elev ska placeras vid den av 
kommunens skolenheter där elevens 
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vårdnadshavare önskar att eleven ska 
gå. 

Beslutet får överklagas hos 

Skolväsendets överklagandenämnd.  

4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid 

SF 9 kap 3 § R Huvudmannen får besluta om 
ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden. 

5 Fördelning mellan årskurserna 
av undervisningstiden 

SF 9 kap 4 § UK-chef Huvudmannen beslutar efter förslag av 
rektorn om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden. 

6 Språkval SF 9 kap 5 § R Huvudmannen ska som språkval 
erbjuda minst två av språken franska, 
spanska och tyska. 

 

7 Elevens val SF 9 kap 8 § R Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett 
allsidigt urval av ämnen som elevens 

val. 

Anmälan till UKN terminsvis 

9. Grundsärskolan 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Beslut om att läsa ämnen eller 
ämnesområden 

SL 11 kap 8 § R Huvudmannen för utbildningen avgör 
om en elev som tas emot i grund-
särskolan huvudsakligen ska läsa 
ämnen eller ämnesområden. 

2 Överenskommelse med annan 
kommun att den i sin 
grundsärskola ska ta emot de 
elever som hemkommunen 
ansvarar för. 

SL 11 kap 24 § UK-chef 
Chef/ 
Elevhälsan 

 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

3 Mottagande av elev från annan 
kommun 

SL 11 kap  
25-26 § 

R Innan kommunen fattar beslut om att 
för ett visst läsår ta emot en sådan elev, 
ska den inhämta yttrande från elevens 
hemkommun. 

Beslut enligt 25 § får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 
Beslutet får överklagas endast av 
barnet, eleven eller den sökande. 

4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid 

SF 10 kap 2 § R Huvudmannen får besluta om 
ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden. 

5 Fördelning mellan årskurserna 
av undervisningstiden 

SF 10 kap 3 § UK-chef 
Chef/ 
Elevhälsan 

Huvudmannen beslutar efter förslag av 
rektorn om fördelning mellan 

årskurserna av undervisningstiden. 

6 Elevens val SF 10 kap 5 § R Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett 
allsidigt urval av ämnen som elevens 

val. 

Anmälan till UKN terminsvis 
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10. Gymnasieskolan  

Ockelbo kommun har avtal med Gävle och Sandviken kommuner om gymnasieutbildning. 
Från och med ht 2011 bedrivs introduktionsprogrammet Individuellt alternativ i egen regi. 
”Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen får 
Innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser  
i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma 
för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen”. Gymnasieförordning (2010:2039) 6 kap 6 § 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Plan för utbildningen SL 17 kap 7 § R  

2 Reducering av omfattning av 
utbildningen på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 6 § R Utbildningen på introduktionsprogram 
ska bedrivas i en omfattning som 
motsvarar heltidsstudier. Utbildningens 
omfattning får dock minskas, om en 
elev begär det och huvudmannen finner 
att det är förenligt med syftet med 
elevens utbildning. 

3 Antagning till individuellt 
alternativ (som kommunen 
ordnar i egen regi) 

SL 15 kap 12 § UK-chef Huvudmannen ansvarar för 
antagningen till de olika utbildningar 
som anordnas av huvudmannen. 

4 Behörighet SL 17 kap 11 § UK-chef Om huvudmannen för utbildningen 
finner att det finns synnerliga skäl, får 
ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett yrkesprogram 
tas emot till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ. 

5 Mottagande till utbildningar som 
inte utformats för en grupp 
elever 

SL 17 kap 21 § Antag-
nings-
nämnd  

En kommun som anordnar (…) 
individuellt alternativ (…)  får ta emot 
ungdomar som uppfyller 
behörighetsvillkoren för respektive 
utbildning även om de inte kommer från 
kommunen. 

6 Avgifter – beslut om att eleverna 
ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

SL 15 kap 17 § R  

7 Läsårstider GF 3 kap 2 § UK-chef  

8 Utbyte av gymnasieresekort mot 
kontant ersättning för boende på 
studieorten motsvarande 
kostnad för gymnasieresekort 

 UK-chef Efter enskild prövning av varje begäran 

11. Utbildning – gemensamt om interkommunal ersättning och bidrag 

Utbildnings- och kulturnämnden fastställer varje år belopp för interkommunal ersättning och bidrag 
till verksamheter med enskild huvudman. Kommuner och enskilda huvudmän kan därutöver 
begära bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Beslut/avslag på begäran om 
bidrag för särskilt stöd (vid 
interkommunal ersättning) 

SL 
8 kap 17 §, 
9 kap 16 §, 
10 kap 34 §,  

UK-chef Har ett barn/en elev ett omfattande 
behov av särskilt stöd, behöver 
hemkommunen inte lämna bidrag för 
det särskilda stödet, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 
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Gäller förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, 
fritidshem 

11 kap 33 §,  
14 kap 14 § 

2 Beslut/avslag på begäran om 
bidrag för särskilt stöd 
(tilläggsbelopp) till fristående 
förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola  

 

SL 
8 kap 23 § 
9 kap 21 § 
10 kap 39 § 
11 kap 38 § 
14 kap 17 § 
16 kap 54 § 
17 kap 34 § 
19 kap 27 § 

UK-chef Tilläggsbelopp ska lämnas för 
barn/elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd Hemkommunen  

är inte skyldig att betala tilläggsbelopp 
för barn/elev i behov av särskilt stöd om 
betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

3 Bidragsbeslut för var och en av 
de enskilda huvudmännen. 
 

 UK-chef  

 

 

12     Kommunal vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna 
 
Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Avgifter – beslut om att eleverna ska 
hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel (gy, gr, sfi) 

SL 20 kap 7 §, 21 
kap 6 § 

R  

2 Beslut om att utbildningen på kurs 
ska upphöra för elev samt beslut om 
att på nytt bereda utbildning  

SL 20 kap 9 §, 21 
kap 9 §,  

R Beslut får överklagas 
till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

3 Utredning vid avstängning (gy, gr, sfi) VF 7 kap 4 § R  

4 Anskaffande av praktikplatser för 
arbetsplatsförlagt lärande 

VF 2 kap 27 § R   

5 Mottagande av elev till 
grundläggande vuxenutbildning  

SL 20 kap 13 § 
(även yttrande 
enligt 14 §) 

R  Beslutet får 
överklagas till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

6 a Mottagande och antagning av elev till 
gymnasial vuxenutbildning (som 
kommunen anordnar i egen regi) 

SL 20 kap 22 § Antagningsnämnd Beslutet får 
överklagas till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

6 b Mottagande och antagning av elev till 
gymnasial vuxenutbildning.  
Löpande antagning till enstaka kurser mellan 
antagningsnämndsmötena inom budgetram 

SL 20 kap 22 § R  

7 Mottagande av elev inom särskild 
utbildning för vuxna (som kommunen 
anordnar i egen regi) 

SL 21 kap 7 § R Beslutet får 
överklagas till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

8 a Beslut om åtagande av kostnader för 
elev inom vuxenutbildning hos annan 
huvudman 

SL 20 kap 21 §, 
21 kap 7 § 

Antagningsnämnd Beslut enl SL 20 kap 
21 § får överklagas  till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

8 b Beslut om åtagande av kostnader för 
elev inom vuxenutbildning hos annan 
huvudman, enstaka kurser mellan 

antagningsnämndsmötena inom budgetram 

SL 20 kap 21 §, 
21 kap 7 § 

R  
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9 Beslut om nationella kurser VF 2 kap 9 § R  

10 Mottagande till utbildning i svenska 
för invandrare 

20 kap 33 § R Beslut får överklagas 
till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

11 Samverkan med arbetslivet (sfi) 20 kap 25, 27 §§ R  

12 Utbildningens omfattning (sfi) 20 kap 24 § R  

 
 
 
 

 13   Kultur och fritid 
 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Bidrag till fritidsarrangemang och 
övriga bidrag inom budgetram 

 Fritidsintendent  

2 Arrangerande av/bidrag till 
kulturprogram etc. inom 
budgetram 

 Kulturskolechef/ 
kulturhandläggare  

 

3 Antagning av elever i 
kulturskolan 

 Kulturskolechef/ 
kulturhandläggare 

 

4 Lotteriärenden  Fritidsintendent  
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Gästriklandsfonden - Ansökan bidrag 

Förslag till beslut 

                                                         

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år har Ockelbo kommun möjlighet att ansöka om ett resestipendium  

ur stiftelsen Per Eriksson och Hedvig Ulfsparres donationsfond, 

Gästriklandsfonden. Stipendiet ska i första hand vara kollektiva, 

målinriktade och utgå till skolklasser för studiebesök eller för studieresa  

med sikt på arbetslivet. 

Möjligt att söka från fonden är ett prisbasbelopp 52 500:- kronor. 

Ansökningarna ska vara Gästriklandsfonden tillhanda 30 september.                           

Beslutsunderlag 

Utbildning- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-08-29. 

     

Malin Larsson 

Utbildnings- och kulturchef 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Gästriklandsfonden 

Ekonomi 

Bidragsansökare 
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Tillbud och olycksfall januari-juni 2022 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av tillbud och olycksfall. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Anmälda tillbud och olycksfall inom utbildnings- och kulturnämndens 

verksamhetsområden skall redovisas till nämnden två gånger per år.                          

Beslutsunderlag 

Anmälda tillbud och olycksfall.                          

 

 

Tillbud och olycksfall jan-juni 2022 

                         Barn/elever              Personal 

Förskola    54 (53) 1 (13) 

Grundskola/Vux    68 (30) 0  (3) 

 

Antal anmälda tillbud/olycksfall 1:a halvåret 2021 redovisas inom parentes. 

 

 

Malin Larsson 

Utbildnings- och kulturchef 
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UKN verksamhetsberättelse och delårsbokslut per  
31 augusti 2022 

Förslag till beslut 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut per 31 augusti 2022 godkänns.                         

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, 

grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, 

kommunal vuxenutbildning samt kommunens aktivitetsansvar.  

 

Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och studieförbund 

samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms inom nämndens 

ansvarsområde liksom kommunövergripande kostverksamhet.                         

                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-09-06.                          

 

Ärendet 

Förskolan 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Fortbildningsinsats för att främja barns språkutveckling har genomförts för 

all personal i förskolan, i form av kollegialt lärande, SKUA, ”Språk och 

kunskaps utvecklande arbetssätt”. Vi har arbetat utifrån litteraturen 

”Mångfaldens förskola”. Handledarnas tid till SKUA har finansierats med 

statsbidrag övrigt har finansierats inom befintlig budget. 

 

Barngrupperna på Wij förskola har fortsatt vara 16 barn på avdelningarna 1-

3 år och 19-20 på avdelningarna för 4-5 år. 

 

Barnantalet på Stenhuggarens förskola har hållits nere under vt-22 utifrån det 

beviljade statsbidraget för mindre barngrupper. Totala antalet platser med 

statsbidrag 80 platser= 16 barn/avd 1–5 år utan statsbidrag 95 platser= 19 

barn/avd 1-5 år.  
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Lingbo förskola har utifrån beviljat statsbidrag för mindre barngrupper 

kunnat vara delade på 2 avdelningar under vt-22. 

Öppna förskolan öppnades upp igen vt-22 efter att ha hållits stängt under vt-

21 och delar av ht-21. Vi har arbetat med språkprojektet ” Språkträning för 

föräldralediga” som har finansierats med statsbidrag. 

 

En hög frånvaro bland medarbetare samt svårigheter att få in vikarier har 

resulterat i hög arbetsbelastning och stress för medarbetare samt att 

planerade aktiviteter, planeringstid och möten inte kunnat genomföras som 

planerat.  

 

Samtliga avdelningar i kommunens förskolor har som mål att ”Genomföra 

språksamlingar minst 2–3 gånger/vecka utifrån materialet ”Före Bornholms 

modellen”. 

 

Kontinuerliga riskbedömningar och handlingsplaner varje månad utifrån 

covid-19 tillsammans med fackliga representanter. 

 

Höjt andelen behöriga förskollärare. 

 

Infört ett nytt digitalt vikariesystem. 

 

Upphandlat en ny lärplattform, Unikum. 

 

Fortbildningsinsatser för all personal  

Kollegialt lärande, SKUA, ”Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt” har 

fortsatt under våren för all personal inom förskolan, upplägget har varit både 

digitala och fysiska möten utifrån rådande läge med covid-19, vilket innebär 

att det kollegiala utbytet inte har kunnat genomföras som planerat fullt ut.  

 

Arbetsmiljö – Vi hade fortbildning på en av våra utvecklingsdagar med 

fokus på ergonomi. 

 

Bryggans pedagogutbildning digitalt för medarbetare som kommer i kontakt 

med barn som är kopplade till Bryggan. 

 

Grundskolan 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Upphandling av ny lärplattform avslutades under våren och ett 

införandearbete har påbörjats. Den nya lärplattformen, Unikum, är planerad 

att vara i drift vid läsårsstart i augusti. Syftet med användandet av Unikum är 

bland annat att bidra till förbättrade resultat, då lärplattformen synliggör 

utveckling och lärande över tid samt elevers behov av extra anpassningar 

och särskilt stöd. Lärplattformen kan också förbättra och synliggöra det 

systematiska kvalitetsarbetet över tid. 

 

Arbetsmiljöverkets inspektion i kommunen visade att grundskolan har en bra 

arbetsgång och tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet. Arbetet behöver dock 

alltid vara aktuellt och utvecklas kontinuerligt. 
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Implementering av de nya kursplanerna LGR22 har pågått under 

vårterminen och arbetet fortsätter under höstterminen. 

 

Ett samarbete med Fredens Hus har genomförts i syfte att fortsätta utveckla 

vårt trygghets- och demokratiarbete. Detta har skett genom 

diskussionsgrupper och övningar med både elever och personal.  

 

Under året har Skolinspektionens Skolenkät genomförts. Grundskolan i 

Ockelbo har blandat resultat. Man kan se att elever och personal har lite 

olika bilder. Viktiga delar att utveckla, och som återspeglas i grundskolans 

verksamhetsplan, handlar om lärares arbete med extra anpassningar och 

särskilt stöd, studiero och trygghet under rasterna. Generellt var det en låg 

svarsfrekvens på Skolinspektionens Skolenkät, inte minst när det gäller 

vårdnadshavarna. 

Behörighet till gymnasiet, meritvärden 

 
Andel behöriga till gymnasiet åk 9 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 

F 

85,3

% 

P 

61,5

% 

F 

88,

5% 

P 

82,6

% 

F 

87,5

% 

P 

76,9

% 

      

75% 

(45/60) 

85,7% 

(42/49) 

82,8% 

(48/58) 

56  

(84,8%) 

42  

(79,2%) 

41 

(83,65

%) 

      

Andel obehöriga till gymnasiet åk 9 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 

25% 

(15/60) 

14,3% 

(7/49) 

17,2% 

(10/58) 

10 11 8 

      

Meritvärden åk 9 (16 betyg) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 

F 

207,

97 

P 

146,

75 

F 

213,

84 

P 

198,

84 

F 

217,

1 

P 

156,

3 

F 

249,

78 

P 

181,

15 

F 

216,

92 

P 

207,

25 

F  

240 
P      

206 

182,69 207,08 189,87 212,93 212,08 219,5 

      

Meritvärden åk 6 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 

176,63 198,64 210,6 196,23 182,5 178.6 

Preliminär behörighet till gymnasiet åk 9 december 2021: 70% 

  

Analys 

I slutbetyget, åk 9 vt22, har andelen gymnasiebehöriga elever ökat med 5 

procentenheter jämfört med prognosen vid julbetyget. Bland de15 elever 

som i år slutade åk 9 utan att vara behöriga till gymnasiet finns två elever 

som har rätt till grundsärskola som inte tagit emot rättigheten. I denna grupp 

finns även tre nyanlända elever (kortare tid än fyra år i Sverige).  

Två elever har flyttat in med en komplicerad skolhistoria, fyra elever har haft 

en komplicerad skolbakgrund i Ockelbo grundskola. Fyra elever har annat 
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modersmål. Tre elever har olika problematik så som diagnos, skoltrött samt 

depression inte nått målen.  

 

Under vårterminen har aktiva insatser på individnivå och gruppnivå 

genomförts. Arbetet med särskilt stöd och uppföljning/utvärdering av 

insatser har skett på ett mer systematiskt sätt. Rutiner kring att arbeta med 

elever som riskerar att inte nå målen samt elever med hög frånvaro har blivit 

tydligare och organisationen arbetar för att se till att de följs. Fortsatt 

utveckling behövs för att säkerställa att alla följer de rutiner som finns. 

 

Generellt har flickorna högre betyg än pojkarna på högstadiet. Det är 

otillfredsställande och en fråga som fortsatt behöver aktualiseras både i 

ledningens och lärarnas systematiska kvalitetsarbete. Tidig upptäckt och ett 

systematiskt elevhälsoarbete är grunden för att komma till rätta med dessa 

skillnader. 

 

Vuxenutbildningen 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

I somras var det nio studerande som har fått vård och omsorgscollege diplom 

för genomförd undersköterskeutbildning. 

 

Det startades upp flexutbildningar från januari månad och under hela 

terminen. Eleverna kan starta när det passar och väljer även studietakt. De 

studerande har också haft tillgång till två lärare utifrån ämne som funnits på 

plats en fast dag i veckan mellan kl.9-12 och kl.16-19 varje vecka. Det för att 

möta olika studerandes behov av handledning som fungerar även vid 

heltidsarbete. 

 

Det startades upp två olika jobbspår och det var barnomsorg och 

måltidsbiträde och de är avslutade. Det var deltagare i båda spåren som har 

jobbat som vikarie både inom förskolan och kostenheten. 

 

Arbetet påbörjades med flex/distanskurser inom vårdutbildningen och det 

kommer att fortsätta under hösten.  

 

Ett nytt upplägg påbörjades för de elever som studerar på SFI och har beslut 

om utbildningsplikt. De fick under våren mer undervisning genom 

”språkverkstad” som var språkutveckling kopplat till mer praktiska moment 

som Idrott och hälsa samt skapande. 

 

Under våren skapades en regional utbildningsportal för yrkesutbildningar 

inom länet och där är vår vård- och omsorgsutbildning. Det står när 

utbildningarna startar och slutar samt hur många platser som finns och 

kopplingar till varje kommuns ansökningssida. Portalen är bra både för 

arbetsförmedlingen och regionen men också för företagare som kan se när en 

grupp elever slutar och som kan bli anställda i nästa steg. 

 

Under våren genomfördes en fortbildningsinsats inom ramen för kollegiala 

lärande. Alla medarbetare hade möjlighet att delta och processen leddes av 

en förstelärare. Det handlade om kunskapssyn och metakognition och den 

insatsen kommer att fortsätta under ht-22 och vt-23. 
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Under våren har det satsats mycket resurser och arbete på att skapa ett 

attraktivt Lärcentrum utifrån beviljade statsbidrag. Nu har länets samtliga 

kommuner ett Lärcentrum och regelbundna möten genomförs för samverkan 

och utveckling. 

 

Biblioteket 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Under perioden har det mesta återgått till en någorlunda vanlig vardag. 

Besökare har återvänt och biblioteket har haft en hel del aktiviteter såsom 

lunchmusik, allsång för barn, författarafton, information för SFI-elever. Det 

märks dock en viss försiktighet hos besökare efter pandemin och 

deltagarantalet har varit lägre än normalt. Däremot är utlåningssiffrorna på 

väg upp igen och bokpraten på skolorna har genomförts. 

 

Under påskveckan delades det ut pysselpåsar med strykande åtgång och 

under sommarlovet har ”sommarläsningen” fortsatt för framförallt åk 1-3. 

Biblioteket deltar i varje nummer av Kuxabladet med boktips, oftast skrivna 

av bibliotekets barnbibliotekarie. 

 

För första gången på länge genomfördes Helgedagen med föreläsningar och 

möjlighet att träffas fysiskt i Bollnäs. All personal deltog, varför biblioteket 

var stängt. 

 

Kulturskolan 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Kulturskolans Blockflöjtsverksamhet inom grundskolan återupptogs. 

 

Skolföreställningen ”Nätet” spelades för alla mellanstadieelever. 

 

Kulturskolan återupptog sin konsertverksamhet inför publik. 

 

Valborg, Nationaldagen samt Midsommar firades på traditionellt vis.  

 

Kost 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Pilotprojektet med avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan har fortsatt. 

Projektet har fallit väl ut, och cirka 1/6 del av barnen på skolan äter frukost i 

skolmatsalen varje dag.  

 

Projektet på Bysjöstrands äldreboende lunch serveras i samlingssalen på 

fredagar har pausat på grund av pandemin, men det planeras för att återuppta 

det så snart det är möjligt. Projektet har varit mycket uppskattat och hoppas 

att det ska kunna fortsätta i framtiden. Hösten 2018 tilldelades kostenheten 

en mycket hedrande utmärkelse för bästa äldremat i regionen av SPF 

Gävleborg. 

 

I augusti 2020 implementerades ett nytt sätt att mäta och registrera matsvinn. 

Företaget Matomatic är leverantör av integrerade vågar och en app. Stora 

förhoppningar finns att på detta sätt kunna minska matsvinnet ytterligare i  

verksamheterna, hyresavtalet har förlängts till augusti 2022. 
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Den årliga Ekomatsligan genomfördes i Stockholm i maj. Ockelbo fick ta 

emot ett diplom och är den 26:e bästa kommunen i Sverige. 

 

Personalen har fått viss utbildning inom specialkost och konsistensanpassad 

kost, livsmedelshygien samt vegetarisk kost men med begränsningar på 

grund av pandemin. Två av kockarna har utbildats till Allergiinformatörer. 

 

Fritid 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Föreningsträffar har återigen gått att genomföra i Jädraås, Åmot, Lingbo och 

Ockelbo, träffarna har varit välbesökta. 

Cykelleder har skapats inom kommunen. 

Gratis fritidsaktiviteter för ungdomar har skapat i samarbete med 

föreningslivet i sommar.  

Fritid/näringslivet har säkrat upp framtida utveckling av Rönnåsen området 

genom dialog med markägaren Kopparfors och Friluftsfrämjandet.                                                                     

Nyttjanderättsavtalet har nu tagits över från Friluftsfrämjandet till 

kommunen.  

Många personer har vandrat och cyklar på stigar och leder. 

Planeringsarbetet med lägerboende vid Ockelbo IP fortsätter i samarbete 

mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet, bygglovet är nu klart. 

Planeringsarbete med uppförande av omklädningsrum i ishallen, där det 

kommer att bli en kombination av ideellt arbete från Ockelbo Hockey och 

med kommunens egen personal. 

Den årliga träffen med fiskevårdsområdena har genomförts. 

Ekonomiskt stöd har beviljats via Leader Gästrikebygden till att förbättra 

iläggningsplatser för båtar i fiskevårdsområdena, planerat med 10 platser. 

 

Simhallen 

Viktiga händelser för perioden jan-aug 2022 

Under våren har två medarbetare slutat i simhallen och två nya rekryterats.  

 

Sommarsimskolan genomfördes och blev även i år en uppskattad aktivitet.  
 
Vattenleksaker är inköpta för medel ur investeringsbudgeten.  

 

Simhallen har uppdaterat larmpärm, maskinrumsfolder och rutiner för 

avfallshantering.  

 

Återkommande problem i simhallen med vattenläckage i innertaket i 

receptionen. Företagshälsovården är inkopplade och platsbesök är inbokat i 

början på hösten. Utifrån vad Företagshälsovårdens  rapport visar behöver 

ställning tas till eventuella uppföljande åtgärder.  
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Simhallen har fått nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med ökade krav 

på vatten, hygien, städning och luft.  

 

Ångbastun har varit ur funktion sedan maj 2020. Driftstörningar i bubbel och 

plask har förekommit på grund av defekt cirkulationspump, detta är nu 

åtgärdat. 

 

Framtiden 

 

Förskola 

Fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare så för fortsatt 

rekrytering av behöriga förskollärare till kommunen.  

Se över möjlighet att köpa pendlingskort via löneavdrag (finns i andra 

kommuner). 

 

Omorganisation på Stenhuggaren ht-22, åldersindelade barngrupper samt 

upprustning av gården. 

 

På Wij förskola ht-22 läggs en avdelning i malpåse på grund av förändrat 

behov av åldersindelning på avdelningarna. 

 

Implementera nya Lärplattformen Unikum ht-22 på alla enheter. 

 

Byggnation av ytterligare förskolor utifrån förskoleutredningen som gjordes 

under hösten 2019 och behov som uppkommit, för att täcka behoven av 

förskoleplatser och eventuell barnomsorg på obekväm tid samt att detta 

skulle bidra till mer ändamålsenliga lokaler och att bli en attraktiv 

arbetsgivare.  

 

Fortsätta att diskutera och arbeta med barngruppernas indelning och storlek. 

Det som även behöver belysas i det här arbetet är att Skolverkets 

rekommendationer inte lyfter fram hur många personal som rekommenderas 

till gruppstorleken. Kan vi tänka annorlunda, t.ex. andra gruppindelningar än 

befintliga avdelningar som finns idag? 

  

Omsorg på obekväm tid utöver ordinarie öppettider såsom kvällar, nätter, 

helger och helgdagar fortsatt utredning. 

 

Grundskola 

Grundskolan behöver även fortsättningsvis ett anslag som kan: 

• möta det fortsatt ökande elevantalet  

• erbjuda omsorgsverksamhet med utbildade fritidspedagoger 

• ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de har rätt till 

• ge elever den ledning och stimulans de har rätt till 

• se till att vi har personal som kan arbeta förbyggande och främjande 

i skolans trygghetsarbete, t ex socialpedagoger 

• ge nyanlända elever en god introduktion till svensk skola och det 

svenska språket, SVA-lärare 
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• ge vissa elever undervisning i mindre grupp delar av dagen, t ex 

elever med NPF. 

• erbjuda en särskild undervisningsgrupp för t ex elever med autism. 

• ha en lednings-/administrativ organisation som är väl anpassad till 

antal elever och medarbetare samt de administrativa uppgifter som 

finns inom skolan. Detta för att förebygga fler chefsbyten och ge 

utrymme för ett aktivt pedagogiskt ledarskap.  

Lokalförsörjning 

Ökande elevantal bidrar till att det är trångt på grundskolorna, störst 

utmaningar är det på Perslundaskolan samt Åbyggeby skola. I några 

årskurser är klasstorlekarna så stora att de inte kommer att rymmas i 

klassrummen om nya elever börjar. Klasserna behöver då delas för att få rum 

i klassrummen, men det finns inga extra klassrum att tillgå. Paviljongerna på 

Åbyggeby skola har beviljats fortsatt tillfälligt bygglov i 3 år, detta kommer 

troligen inte beviljas ytterligare av VGS.  

 

Ytterligare analyser av lokaler behöver göras, och här behöver grundskolan 

stöd av huvudmannen i form av till exempel en lokalstrateg samt att arbetet 

behöver gå hand i hand med det pedagogiska arbetet. Från grundskolan finns 

en önskan att utreda fördelar med att Åbyggeby och Gäveränge skolor slås 

ihop till en skolenhet. 

 

Vuxenutbildningen 

Det är viktigt att vuxenutbildningen möter framtida utbildningsbehov och 

arbetsmarknad. Det finns ett behov av att utveckla samarbetet inom 

kommunen ytterligare för att kartlägga vilka korta och lite längre 

utbildningar som behövs för att matcha behovet av arbetskraft i Ockelbo. 

Vuxenutbildningens gymnasiala utbildningar håller hög kvalitet och det 

finns plats för många fler studenter. Vuxenutbildningen har kommit långt när 

det gäller flexibla kurser och för att höja utbildningsnivån i Ockelbo. Det 

möjliggör karriärväxlingar och vidare studier. Ockelbo kommun som 

arbetsgivare har också möjlighet att uppmuntra anställda att kombinera jobb 

och studier. Det är möjligt för exempelvis barnskötare och undersköterskor 

att studera flexibla kurser för att få behörighet för att utbilda sig till 

förskollärare eller sjuksköterskor.  

 

De personerna kan med fördel studera via Lärcentrum som är fullt utrustad 

för studier och det går att bilda studiegrupper mot gemensamma 

utbildningar. Lärcentrum har det senaste inom IT området och även 

grupprum och fikamöjligheter i en inspirerande miljö. Det finns också 

möjligheter att studera via yrkeshögskolor, högskola och universitet. 

Det anställdes en till ny mycket erfaren vårdlärare i slutet av vårterminen så 

nu arbetar två på heltid. Det kopplas också två språklärare till vård- och 

omsorgsutbildningen så att den håller ännu högre kvalitet. Arbete med 

validering inom vård och omsorgskurser är påbörjat och utbildningar 

genomförs under hösten för personalen och det blir ett lagkrav från 2023.  

 

Det kommer säkert att bli aktuellt för anställda inom socialförvaltning att 

också validera sina kunskaper. Det blir också validering inom matematik, 

engelska, svenska och svenska som andraspråk. 
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Det finns i nuläget två jobbspår mot barnomsorg och måltidsbiträde och där 

kan det bli aktuellt med andra inriktningar också utifrån behov som 

exempelvis vård. 

 

Underhållet vid vuxenutbildningen är mycket eftersatt utvändigt. Det är efter 

många år planerat för att byta ut fönster nu under sensommaren. Fasaden är 

trasig på flera ställen och den behöver delvis bytas ut och ommålning av 

fasaden skulle lyfta området Rabo. Det finns även behov av att se över så det 

finns fungerande dörrar. Ventilationen fungerar inte alls som den ska med 

ojämna luftflöden. I samband med fönsterbyten så kanske det går att göra 

någon form av energibesparingsprojekt där ventilationen är en del av detta. 

 

Biblioteket 

Hoppas att arbetet ska återgå till det normala helt och hållet men med en viss 

försiktighet, pandemin är ju inte över. Att fler hittar tillbaka till biblioteket 

och nya låntagare kommer till. Samarbetet med våra förskolor och skolor 

återgår till det vanliga är förhoppningen. 

 

Kulturskolan 

Från halvårsskiftet tillträder en ny kulturskolechef/kulturhandläggare.  

Kulturskolans lokaler behöver ses över, är inte anpassade för verksamheten 

samt är i stort behov av underhåll. 

 

Kost 

Arbetar vidare med att kunna erbjuda gästerna goda, näringsriktiga och 

miljösmarta måltider med en ökad andel vegetariskt.   

 

Fortsätter att erbjuda kostnadsfri frukost till eleverna i Perslundaskolan 

under 2022, projektet har presenterats i UKN. Det är 40-80 barn per dag som 

äter frukost i skolmatsalen. 

 

Introducerat Dagens soppa på Perslundaskolan som komplement till det 

ordinarie utbudet. 

 

Fortsätter samarbetet med Wij trädgårdar med leveranser av potatis och 

rotsaker till köken. Skalmaskin köps in till köket på Wij förskola för ännu 

bättre möjlighet att ta emot dessa grödor. 

 

Färsformare är inköpt till köket på Perslundaskolan. Den kommer att göra 

det möjligt att göra ännu fler produkter från grunden i egen verksamhet. 

Maskinen kommer också att bidra till en bättre arbetsmiljö för kockarna då 

den tar bort ett tungt och slitsamt arbetsmoment i att forma färser för hand. 

 

 

Fritid 

Slutföra projektet med ishallen och bygga omklädningsrum. 

Slutföra projekt lägerboende. 
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Fortsätta med energieffektiviseringar på föreningarnas lokaler. 

Verka för att tillgänglighetsanpassa alla föreningsägda lokaler. 

Ny vandringsled från Åbergs fäbodar över Kämpoberget till Åmot 

Gratis sommaraktiviteter för barn och ungdom. 

Anställa en person via Ockelbo Föreningsallians som syr ihop paket med 

träningsläger o.d. (Som information så efterfrågan redan i dag väldigt stor) 

Hålla is i ishallen från 1 augusti, med tanke på efterfrågan från föreningar. 

Sammankoppla idrottsplatsen med Ulvsta elljusspår med en ny led.   Lona 

bidrag beviljat. 

Att fortsätta med dialogmötena med föreningarna via träffar 2023. 

Boka in träffar med föreningar var för sig för att få till förbättrade 

ansökningar gällande föreningsbidrag. 

 

Simhallen 

Planering av en större renovering under 2022, men den är uppskjuten på 

obestämd framtid. Alla politiska beslut är inte på plats, men det finns ett 

inriktningsbeslut. Förberedelse av upphandlingsdokument och projektering 

pågår under tiden.  

 

Primär plan är: 

Flytta ut kemikalierna till vattenreningen till en fristående byggnad bakom 

simhallen. Där kommer klortillverkning att ske samt svavelsyra i tank vara 

placerad. Tunga och potentiellt farlig manuell hantering av dunkar med 

natriumhypoklorid och svavelsyra inne i fastigheten Uret försvinner.  

Bärvatten kommer att ledas ut från reningsverket till kemrummet med 

automatisk dosering.  

Ombyggnation och uppfräschning av bubbelpool och barnplask. Viss 

uppfräschning av ytskikt och innertak.  

Byte till miljövänligare media i vattenfilter samt option på automatiserad 

backspolning av vattenfilter har tagits in.  

Tidsplan är inte satt, men uppskattar att arbetet kommer att ta 6-8 veckor. 

Simhallen kommer att vara stängd under en okänd del av den tiden. 
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Ekonomisk analys  

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2022-08-31 visar 

att nämnden har ett överskott om 586 tkr efter åtta månaders verksamhet. 

Överskottet är mindre jämfört mot samma period föregående år. 

Helårsprognosen är -775 tkr. 

 

Allmän fritidsverksamhet har delat ut extra Coronastöd för förlorade intäkter 

2021 till föreningar.  

Helårsprognos -375 tkr. 

 

Allmän kulturverksamhet har delat ut extra bidrag till Ockelbo Expo.  

Helårsprognos -150 tkr. 

 

Simhallen har haft ökade personalkostnader.  

Helårsprognos -150 tkr. 

 

Förskola, Grundskola och bibliotek har en budget någorlunda i balans. 

Helårsprognos för dessa verksamheter 0. 

 

Fritidshem har lägre personalkostnader och högre intäkter än budgeterat.  

Helårsprognos 0. 

 

Gymnasieskola har underskott som beror på köp av huvudverksamhet. 

Höstterminen ser ut att öka underskottet.   

Helårsprognos – 500 tkr. 

 

Vuxenutbildning har lägre personalkostnader än budgeterat. Överskott som kan 

komma att öka, beror på statsbidrag. 

Helårsprognos + 400 tkr. 

 

Kostverksamheten har ett överskott nu som ej återförs till förskola, grundskola 

och äldreomsorg då inflationen förväntas ge ökade kostnader för inköp av 

livsmedel under hösten. 

Helårsprognos 0. 

 

Hög sjukfrånvaro på grund av pandemin har genomsyrat verksamheterna under 

våren. Ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader är inräknat 

i utfallet, 965 tkr.  

 

Semesterlöneskuldsförändring för perioden är -4 480 tkr, vilket är i linje med 

förväntad utveckling.  

 

Investering återstående investeringsmedel kommer att förbrukas under året.  
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Periodens resultat 

 

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos augusti augusti augusti

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 392 392 0 261 202 59

42 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 2 930 3 305 -375 1 953 2 477 -524

43 KULTURSKOLA 3 524 3 524 0 2 349 2 304 45

443 SIMHALL 3 855 4 005 -150 2 570 2 695 -125

445 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 1 953 1 953 0 1 302 1 410 -108

45 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 225 375 -150 150 300 -150

46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 810 3 810 0 2 540 2 400 140

60 FÖRSKOLEKLASS 3 097 3 097 0 2 065 2 107 -42

61 FÖRSKOLA 38 913 38 913 0 25 942 25 873 69

62 FRITIDSHEM 3 128 3 128 0 2 085 1 978 107

63 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 3 623 3 623 0 2 415 2 191 224

64 GRUNDSKOLA 57 257 57 257 0 38 171 38 188 -17

66 VUXENUTBILDNING 12 633 12 233 400 8 422 7 334 1 088

67 GYMNASIESÄRSKOLA 2 000 2 000 0 1 333 1 144 189

69 GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 992 992 0 661 656 5

97 KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -638 638

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 138 332 138 607 -275 92 221 90 621 1 600

65 GYMNASIESKOLA 26 839 27 339 -500 17 893 18 907 -1 014

Summa UKN totalt 165 171 165 946 -775 110 114 109 528 586  
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Personalredovisning 

 

Antal anställda/anställningsform .aug 2022 .aug 2021

Tillsvidare 436 409

Visstid 26 140

Summa 462 549

Tillsvidare i % 94% 74%

Visstid i % 6% 26%

Årsarbetare Per aug 22 Per aug 21

475,7 510,6

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Kommunstyrelse 34 32 66 71 78 149

Utbildnings- och kultur 155 27 182 147 32 179

Social 197 17 214 201 20 221

Summa 386 76 462 419 130 549

Fördelning i % 84% 16% 100% 80% 20% 100%

Sjukfrånvaro i % Per aug 2022 Per aug 2021

Total sjukfrånvaro 6,7 6,3

Varav långtidssjukfrånvaro 43,6 50,5

Sjukfrånvaro kvinnor 7 6,8

Sjukfrånvaro män 5 4

29 år eller yngre 4,6 4,5

20-49 år 6 6

50 år eller äldre 7,8 7,2

Sjukfrånvaro i % per förvaltning KS SN UKN

Total sjukfrånvaro 1,4 7,9 6,9

Varav långtidssjukfrånvaro 50,8 36,2 54,1

Sjukfrånvaro kvinnor 0,6 7,8 7,2

Sjukfrånvaro män 2,2 8,8 5,3

29 år eller yngre 3,1 4,4 3

20-49 år 1,2 7,2 6,3

50 år eller äldre 0,6 9,6 8,5

Genomsnittlig procentuell löneökning 2,36%

Fördelning män/kvinnor per förvaltning
Per aug 2022 Per aug 2021
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Mål/måluppfyllelse 

 

Utbildnings- och kulturnämndens mätbara mål för 2022. 

Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att 

behålla och rekrytera kompetens 

Mål Måluppfyllelse 

Tillgodose kraven på formell kompetens 

hos personalen inom förvaltningen 

Delvis uppfyllt för delåret 

detsamma gäller prognosen för 

helår. 

Bibehåll och öka andelen behöriga lärare 

inom förskola, grundskola och 

vuxenutbildning 

Uppfyllt för delåret, prognosen för 

helår är att det delvis blir uppfyllt 

då vi ser att flera lärare väljer att 

byta kommun för att få närmare 

till arbetet, främst inom förskolan. 

Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för 

kommuninvånarna och organisationen 

Mål Måluppfyllelse 

Ökad tillgängligheten till biblioteket för 

kommuninvånarna  

Delvis uppfyllt för delåret, 

prognosen för helår är att det blir 

uppfyllt genom ”mer-öppet”.  

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning 

och lönehantering 

Delvis uppfyllt för delåret, 

prognosen för helår är att det blir 

uppfyllt när systemet fallit på 

plats. 

Lärplattformen inom förskola och 

grundskola används aktivt för information, 

kommunikation och dokumentation av 

utbildningen och undervisningen. 

Delvis uppfyllt för delåret, 

prognosen för helår är att det blir 

uppfyllt när lärplattformen 

implementerats och använts under 

hösten. 
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Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att 

leva och verka i. 

Mål Måluppfyllelse 

Utveckla utbudet av fritidsaktiviteter Delvis uppfyllt för delåret, 

prognosen för helår är oklar. 

Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med 

utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Måluppfyllelse 

Öka tryggheten för medborgarna 

 – simkunnighet hos medborgarna 

prioriteras under 2022 

Uppfyllt för delåret, 

sommarsimskola för barn samt 

simundervisning inom 

grundskolan är genomförd 

prognosen för helår är oklar 

beroende på om flera medborgare 

kan erbjudas simundervisning. 

Öka andelen elever som uppnår 

gymnasiebehörighet i åk 9, mot föregående 

år 

Ej uppfyllt för läsåret 

2021/2022, färre elever 

behöriga till gymnasiet mot 

läsåret 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

Malin Larsson 

Utbildnings- och kulturchef 

 

 

 

  

Beslutet ska skickas till 

KS 



Uppdaterad 220831

PERSLUNDASKOLAN                

Läsår Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt

15--16 39 56 59 38 50 52 154 140 294

16--17 53 39 54 61 43 48 146 152 298

17--18 44 54 43 56 66 43 141 165 306

18--19 66 46 55 44 55 66 167 165 332

19--20 52 69 44 57 48 60 165 165 330

20--21 52 51 72 51 61 50 175 162 337

21--22 64 49 51 70 51 61 164 182 346

22--23 75 65 49 53 71 49 189 173 362

23--24 63 75 65 49 53 71 203 173 376

24--25 63 63 75 65 49 53 201 167 368

25--26 70 63 63 75 65 49 196 189 385

26--27 50 70 63 63 75 65 183 203 386

GÄVERÄNGESKOLAN  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 1-3 Totalt

15--16 31 41 24 32 - - - 97 128

16--17 22 31 41 24 - - - 96 118

17--18 25 24 32 41 - - - 97 122

18--19 36 29 26 37 - - - 92 128

19--20 34 40 28 28 96 130

20--21 34 35 37 29 101 135

21--22 28 37 36 38 111 139

22--23 26 29 36 35 100 126

23--24 38 26 29 36 91 129

24--25 39 38 26 29 93 132

25--26 33 39 38 26 103 136

26--27 38 33 39 38 110 148

ÅBYGGEBY SKOLA  

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 1-6 Totalt

15--16 19 26 16 23 - - - 65 84

16--17 27 19 25 16 - - - 60 87

17--18 30 26 17 26 - - - 69 99

18--19 33 28 26 18 - - - 72 105

19--20 24 34 30 25 89 113

20--21 26 24 36 30 90 116

21--22 39 28 28 38 94 133

22--23 24 41 27 28 96 120

23--24 20 24 41 27 92 112

24--25 18 20 24 41 85 103

25--26 16 18 20 24 62 78

26--27 16 16 18 20 54 70



SAMMANSTÄLLNING - GRUNDSKOLAN per årskurs

Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt

15--16 50 67 40 55 39 56 59 38 50 52

16--17 49 50 66 40 53 39 54 61 43 48

17--18 55 50 49 67 44 54 43 56 66 43

18--19 69 57 52 55 66 46 55 44 55 66

19--20 58 74 58 53 52 69 44 57 48 60 573

20--21 60 59 73 59 52 51 72 51 61 50 588

21--22 67 65 64 76 64 49 51 70 51 61 618

22--23 50 70 63 63 75 65 49 53 71 49 608

23--24 58 50 70 63 63 75 65 49 53 71 617

24--25 57 58 50 70 63 63 75 65 49 53 603

25--26 49 57 58 50 70 63 63 75 65 49 599

26--27 54 49 57 58 50 70 63 63 75 65 604

Barn per upptagningsområde 

Föd år Gäveräng       Lingbo Åbyggeby Jädraås Åmot Totalt

2011 30 4 13 3 3

2012 40 6 15 2 7

2013 28 5 20 3 4

2014 33 2 19 0 4

2015 21 9 31 3 3

x) 2016 21 5 26 18 3 3 24 50

2017 31 7 38 16 1 3 20 58

2018 35 4 39 14 1 3 18 57

2019 29 4 33 8 3 5 16 49

2020 33 5 38 14 2 0 16 54

2021 29 6 35 7 4 4 15 50

2022 19 2 21 14 0 0 14 35

x) Vårdnadshavares val inför 6-års hösten -22
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Internkontrollplan 2022 – Uppföljning per 30 juni 2022  

Förslag till beslut 

Redovisad uppföljning av internkontrollplan per 30 juni 2022 godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Enligt gällande internkontrollreglemente ska resultatet 

av uppföljningen av den interna kontrollen löpande rapporteras till nämnden.  

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2022.  

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-08-29.                         
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Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2022 

 

Rutin 
Kontrollmål Ansvarig för att 

kontroll utföres 
Kontrollmetod (inkl fre-
kvens) 

Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Tillbud/Olycksfall inom 
förskolan och grundsko-
lan digitaliserar 

Respektive chef får intro-
duktion och behörighet 

Förvaltningschef 

 
Andel rapporteringar som 
sker digitalt kontra papper 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2022-06-30 
Uppfyllt för delåret det-
samma gäller prognosen 
för helår. 
Årsredovisning 2022 

Digitalisera kvalitetsar-
betet förskolan/grund-
skola 

Respektive chef får intro-
duktion och implemente-
rar detta i resp. personal-
grupp 

Förvaltningschef 
Delårsredovisningar sker di-
gitalt 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2022-06-30 
Delvis uppfyllt för delåret, 
prognosen för helår är att 
det blir uppfyllt.  
Årsredovisning 2022 

Timecare infört vad det 
gäller vikariehantering 

Respektive chef får intro-
duktion och behörighet 

Förvaltningschef 
Andel frånvarotid vi löser 
med vikarier 

Utbildnings- 
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2022-06-30 
Delvis uppfyllt för delåret, 
prognosen för helår är att 
det blir uppfyllt.  
Årsredovisning 2022 
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Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-2025 
Utbildnings- och kulturnämnden 

Förslag till beslut 

Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.                       

 

Sammanfattning av ärendet  

Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 

flerårsbudget 2023-2025 på ram med konsekvenser. 

Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2023—2025 saknas ca 10 

450 tkr 2023 för att nå uppsatta mål och få en likvärdighet och 

kvalitetssäkring utifrån styrdokumentens uppdrag.  

 

Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 

 

Fastställda ramar (tkr)  2023 2024 2025 

Utbildnings- och kulturnämnden 168 419 171 787 175 223 

 

Sammanfattning  Budget 

Tillkommande behov (tkr) 2023 

 

Förskola 3500 

Grundskola 2500 

Kulturskola 500 

Gymnasiet 400 

Förvaltningen 550 

Höjda personalomkostnader 3000 

IT-kostnader                               oklar kostnad 

Lokaler oklar kostnad 

 

UKN totalt 10 450 
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Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larsson tjänsteskrivelse 2022-09-12.    

 

Ärendet 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar 

Generellt i verksamheterna ser vi att fastställda ramar inte kommer räcka till 

för att täcka kommande löneökningar, pris- och kostnadsökningar samt 

inflation utifrån rådande världsläge.  

 

Utifrån fastställda ramar kan konsekvenserna komma att bli ett flertal 

kopplat mot befintlig ram. Det kommer bli svårt att hålla en god kvalitet och 

nå uppsatta mål för perioden. 

 

• Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen inom 

förvaltningen. 

• Bibehåll och öka andelen behöriga lärare inom förskola, grundskola 

och vuxenutbildning. 

• Utveckla utbudet av fritidsaktiviteter. 

• Öka tryggheten för medborgarna. 

•  – simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2022 

• Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9, mot 

föregående år. 

 

Vi kommer behöva göra avkall på flera av målen om inte erforderlig budget 

finns.  

 

Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram 

 

Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva 

verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå utifrån satta mål 

och styrdokument, vill nämnden lyfta nedanstående områden i 

budgetprocessen: 

 

Förskolan 

Fortsatt utredning av förskolans behov för att möta framtidens utmaningar.  

• lokaler som är anpassade utifrån verksamhetens behov,  

• eventuell ”Barnomsorg på obekväm tid – Nattis”  

• behålla och rekrytera behöriga förskollärare. 
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Beroende på vad den fortsatta utredningen av ”Barnomsorg på obekväm tid 

– Nattis” visar så kan det redan från hösten 2022 behövas ytterligare medel 

för att starta upp och bedriva verksamheten. 

 

Grundskolan 

För att tillgodose alla elevers behov, trygghet och studie ro samt öka andelen 

behöriga till gymnasiet behövs nedanstående medel för att kunna: 

• ge adekvat stöd till elever inom Neuropsykiatriska 

Funktionsnedsättning (NPF) 

• ge adekvat stöd till elever som läser svenska som andra språk.  

• utöka kompetens som idag saknas i organisationen. Dels anställa 

personal med rätt kompetens, dels kompetensutveckla befintlig 

personal.  

 

Utifrån ovanstående äskar grundskolan: 

• speciallärare 

• specialpedagog 

• lärare inom ämnet svenska som andraspråk (SVA) 

• elevcoach 

 

Kulturskola 

I dess Nuvarande form så uppnår inte Kulturskolan kriterierna till att ha 

statusen kulturskola. En kulturskola behöver erbjuda undervisning i minst 3 

konstnärliga uttryck.  Idag har vi ett konstnärligt uttryck, musik. Under det 

senaste året har kulturskolan bedrivit ett projekt inom bild och form som var 

finansierat av Kulturrådet. Detta projekt har varit en succé. Med 14 elever. 

Vi vill nu föra in detta i vår ordinarie verksamhet samt utöka vår verksamhet 

med dans eller teater. 

 

Utifrån ovanstående äskar förvaltningen: 

Utökning av lärare till kulturskolan (bild och form) 50% (0.5 Årsarbetare) 

Utökning av lärare till kulturskolan (teater/dans) 50% (0.5 Årsarbetare) 

 

Simhall  

Inget budgetutrymme för utökning av verksamheten såsom vuxensimskola 

eller utökade öppettider för allmänheten etc. 

 

Osäkerhet kring framtida driftskostnader, en process är i gång för att få fram 

ett nytt hyresavtal/förvaltningsavtal med tydligare gränsdragningslista. Kan 

bli både bättre och sämre än budgeterat.  
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Viktigt att ha med i beaktande om ombyggnationen för simhallen drar ut på 

tiden så finns det från år 2016 ett föreläggande gällande klorgasevakuering – 

detta måste åtgärdas om inte renoveringen/ombyggnationen blir av. 

 

Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling 

Utifrån att budgetramen utökats för gymnasiekostnader så går det bättre att 

hålla oss inom befintlig budget mot tidigare, men vi ser att kostnaderna ökar, 

dessa kostnader är svåra att budgetera beroende på val av gymnasium samt 

om elever behöver gå flera år än beräknat. 

 

Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola 

Kostnaden är svår att hantera i budgeten. Det är svårt att ha en reell 

uppfattning om antalet elever inom området då det kan flytta in och flytta 

ifrån elever inom denna krets.  

 

Förvaltningen 

• Nämndsekreterare planerar att gå i pension, i samband med detta och 

utifrån hur behovet ser ut i dag så skulle den administrativa tjänsten 

som nämndsekreterare behöva utökas med 50% så att det blir en 

heltid och mer enhetlig tjänst som riktar sig till nämndsarbete och 

övergripande administration för förvaltningen. Idag kombineras 

nämndsekreterare med skoladministration för förskolan vilket inte är 

en optimal form för arbetet. 

 

• Nuvarande chef för kulturskolan och med ansvar för allmänkulturen 

inom kommunen kommer att avsluta sin tjänst. I samband med detta 

ser vi att tjänsten behöver utökas med 40% för att bli en heltidstjänst. 

Detta för att kunna få till en skälig tjänst utifrån uppdragets 

omfattning samt kunna rekrytera en person med rätt kompetens. 

 

Utifrån ovanstående äskar förvaltningen: 

• Utökning av administration 50% (0.5 Årsarbetare) 

• Utökning av kulturchef 40% (0.4 Årsarbetare) 

 

Höjda personalomkostnader 

En kraftig höjning av PO-pålägget kommer att driva upp 

personalkostnaderna kommande år. Höjningen beror främst på ökade 

premier i det nya pensionsavtalet. 
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IT-kostnader 

Ny lärplattform är upphandlad för förskola och grundskola, kostnader kan 

tillkomma i och med integrering av data, implementering etc. Det är 

kostnader som i dagsläget är svåra att uppskatta omfattningen på. 

 

Lokaler 

Brist på lokaler för flera av verksamheterna inom Utbildnings- och 

kulturförvaltningen samt lokaler som inte är ändamålsenliga och uppfyller 

kraven för verksamheten. 

Arbetsmiljöfråga som behöver hanteras skyndsamt så att vi bibehåller redan 

befintliga medarbetare och kan rekrytera in nya.   

 

Framtiden 

Ekonomiska medel behövs för att uppfylla uppsatta mål och 

styrdokumentens krav samt anställa behörig personal. Även lokaler blir en 

fråga att hantera för verksamheten. 

Allt fler barn/elever har särskilda behov där det åligger verksamheten att 

anpassas utifrån de behov individerna har. Det ställer allt mer krav på 

behöriga lärare men även att vi har personal med spetskompetens. 

Idrottsplatsens framtid för kommunens invånare kan bli ett mycket intressant 

område och attraktivt, viktigt att få med alla kommunens invånare i så lång 

utsträckning som möjligt. Skapa ett område för fysisk aktivitet och 

föreningslivets utveckling. 

Eventuella upphandlingar och inköp av nya system 

• kommunikationssystem vid kriser samt se över säkerhet och lås på 

våra enheter under dagtid för en säker arbetsplats. 

• analysverktyg för att kunna hantera framtida 

livsmedelsupphandlingar. Stor startkostnad. 

 

Investeringsplan 

Bedömningen är att det medel som är avsatta någorlunda täcker behoven 

som finns. Medlen kommer att förbrukas innevarande år. 

Malin Larsson 

Utbildnings- och kulturchef  

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 



 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Taxor 2023

FOLKBIBLIOTEKET Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt

I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:

Vuxenbok/ljudbok 300

Barnbok/ljudbok 200

Film 500

Musik-CD 200

Tidskrift 50

CD-rom/TV-spel 700

Språkkurs 500

Barn-cd och DAISY-skiva 150

Lånekort – tas ut från 18 år 20

Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Förseningsavgifter för personer över 18 år

Förseningsavgift bok per dag 1

Förseningsavgift Tv-spel per dag 10

Maxbelopp per försenad bok, cd etc 100

Maxbelopp per återlämningstillfälle 200

Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

Övriga avgifter – inkl moms

Kopior, per styck 2

Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m Gratis

1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis

Kopior från andra bibliotek Faktisk kostnad

Telefax per sida, inom Sverige 3

Telefax per sida, utomlands 5

Inplastning A4, per styck 5

Inplastning A3, per styck 10

KONTROLLANTARVODE Gäller från 

Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den som anordnar lotterierna.

Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej överstiga 2 000 kronor.

2017-01-01

1991-10-01



KULTURSKOLAN Gäller från 

Terminsavgift

Gruppaktivitet kör / ensemble 300

Aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument) 500

Biinstrument per termin 250

Hyra av instrument per termin 250

Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen 1 200

INOMHUSANLÄGGNINGAR Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING

Kuxahallen Kategori 1 Kategori 2

Vuxna, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år, per timme 150 150

Tennis per timme 150 150

Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 7 000 kronor. (UKN beslut 2003-08-21)

A-lokalen Kategori 1 Kategori 2

Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria 200

Frivilliga organisationer Gratis

Övriga bidragsberättigade föreningar 100 150

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.

Cafeterian Kuxahallen 

Kommersiella tillställningar, fest, per dygn 1 000

ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER

Kategori 1 Kategori 2

Idrottshall, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet, per timme 150

Tennis per timme 150 150

Matsal, per timme 100 150

Konferenslokal, per timme 100 150

Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn 1 000 1 500

Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme * 150

     * lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje syskonet på samma folkbokföringsadress.

2013-01-01

2017-01-01



OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER Gäller från 

Simhallen

Enkelbesök vuxna 70

Enkelbesök barn 4 - 16 år 30

Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna 150

Rabattkort 10 besök, vuxna 600

Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år 250

Årskort vuxna 1 100

Årskort barn 4 - 16 år 600

Årskort pensionär 700

Rabattkort 10 besök pensionär 400

Enkelbesök pensionär 50

Hyra simhallen vardagar, per timme 600

Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal 1 000

Simundervisning, 6 gånger 600

Aqua bike – enkelbesök 80

Aqua bike – 10 besök 700

Infrabastu 30 min (190kr med bad) 130

Infrabastu 60 min (250kr med bad) 200

Infrabastu 10 ggr kort 1 150

Friskvårds- och rehab anläggning

LOKALER Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

Lokaler i skolor Kategori 1 Kategori 2

Gymnastiksal, per timme 100 130

Slöjdsalen Perslunda, per timme 100 130

Hemkunskapen Perslunda, per timme 100 130

Hörsalen Perslunda, per timme 150 200

Matsal, per timme 150 200

Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver. (KF beslut 2003-06-23, § 60)

Läger

Övernattning per deltagare/dygn 60

  I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar - dock lögst 500 kr / uthyrningstillfälle

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

2021-01-01

Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av gymlokal med Actic i syfte att de 

där ska bedriva friskvård, gym och annan träningsverksamhet.

2017-01-01

Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården och Kulturstationen överförs till 

utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-05-01, KS §44/05.

Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal kan upprättas.



Fotbollsplan

Grusplan Gäverängeskolan, per timme 150

KULTURSTATION Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.

Kategori 2 gäller alla övriga.

Verksamheten är inte belagd med moms.

Kategori 1 Kategori 2

"Garage", per tillfälle 450 560

Café, per tillfälle 150 190

Dramarummet, per tillfälle 150 190

FRITIDSKLUBB Åk 4-6 Gäller från 

( KF beslut 2016-05-09, § 37, Taxa för fritidsklubb och måltider)

Fritidsklubb, per termin 800

Mallanmål, självkostnadspris 10

Lunch, självkostnadspris 40

BARNOMSORGSTAXA Gäller från 

Avgift i förskoleverksamhet

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 572 kronor/månad 

Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 048 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kronor/månad

Avgift i skolbarnomsorg

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 048 kronor/månad

Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 524 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kronor/månad

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är fr o m 2022-01-01, 52 410:- kronor.
Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen styrs av föräldrarnas 

arbetstid/studier/restid.

Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon har rätt till 15 timmar/vecka. 

Förskolan/dagbarnvårdaren fastställer vistelsetiden.

Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar som nyttjas. Avgift uttages 

månadsvis tolv månader per år.

Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för 

allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel 

månadsavgift efter skolbarnomsorgstaxan.

2014-06-01

2017-01-01

2022-01-01
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§ 55 Dnr 2022/00052  

Behovsundersökning Nattis – förlängd svarstid 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

1. Svarstiden för behovsundersökning - Nattis förlängs t o m 2022-06-30. 

2. Ytterligare information distribueras ut till vårdnadshavarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden beslutade 2022-03-16 om gällande riktlinjer för behov av omsorg 

under obekväm tid då förskola och fritidshem är stängt – ”Nattis”. 

Förvaltningen fick även i uppdrag att efterfråga vårdnadshavares behov av 

nattis.   

En behovsundersökning/intresseanmälan har skett under månaderna april-

maj. Information till vårdnadshavare har skett via Schoolsoft, facebook och 

ockelbo.se. Vårdnadshavare har kunnat lämna sin intresseanmälan via E-

tjänst. 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämnden §27/2022. 

Inlägg 
Leif Jonsson (SD), Joel Strömner (SD), Jörgen Alkberg (S), Inger Högberg 

Kalmering (C), Jonny Lindblom (SD) 
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Förslag 3 

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds på samma förskoleenhet, tas med i planering 
i samband med nybyggnation av ny förskola i norra/centrala Ockelbo. Finns ej utrymme 
eller förutsättningar att genomföra i dagsläget. 

• en avdelning avsätts och inreds för pedagogisk omsorg 17:30-07:00.  

• barn i behov av omsorg på obekväm tid erbjuds plats på denna förskoleenhet. 

• Förskola bedrivs vardagar 06:00-17:30, pedagogisk omsorg bedrivs kvällar 
17:30-07:00, helger och heldagar dygnet runt. 

• syskonförtur 

• avgift enligt Maxtaxan – 1 avgift/barn 

• meddela schema 1 månad i förväg för att vara garanterad plats 
(kvällar/natt/helg), annars erbjuds i mån av plats. 

 

För att ha rätt till plats: 

• måste den vuxne arbeta på obekväm arbetstid minst 20-30 timmar per månad 
eller minst sex tillfällen per månad. (kontinuitetsskäl för barnet) 

• om ni är två vuxna som bor tillsammans (oavsett vårdnadshavare) måste båda 
arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska ha rätt till en plats. 
 

• vid vårdnadshavares schemalagda ledighet erbjuds barnet (1-5 år) minst 15 
timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag-torsdag 09.00-14.00. 
Gäller ej under grundskolans lov, vid ledig vårdnadshavare under lov är barnet 
ledig. 

 

Kostnader: 

• (Hyra lokaler + utökat brandskydd) ingår i ordinarie hyra för nybyggda 
förskolan. 

• Inventarier såsom sängar, sängkläder 1 uppsättning/barn+extra, handdukar, 
badlakan, husgeråd, pedagogiskt material, möbler, textilier, kapprumshyllor, 
låsbara skåp mm. 

• Personal 4-6 st heltid + ob-ersättning 

• Mat och övriga omkostnader 
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Förslag 3   

Nybyggnation Förskola 40 000 000  SKR avtal för nyproduktion av förskola  

Integrerad ped omsorg på 
obekväm tid   

40 miljoner för ny förskola, 120 barn som inrymmer ped.  
Markarbeten till kommer utöver denna kostnad.  
Kommer att läggas till internhyran. 

Internhyra 1 000 000 
Nya hyran bör bli omkring 2 800 000kr för en 
nybyggnation.  

Personal 4-6 ÅA 2 606 790   

Inventarier + förbruk 200 000 

Skjuts fritidselever 50 000 

Mat+ Leverans kvällar helg 50 000 

Årskostnad 3 906 790 

 

Lokalerna där Stenhuggarens förskola är idag som hyrs av Ockelbogårdar sägs upp. 
Den kostnaden uppgår idag till 1 800 000 kr inkl. hyra, el, sopor och städ. 
Stenhuggarens förskola flyttar till den nybyggda förskolan där omsorg på obekväm tid 
även integreras. 
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Socioekonomisk resursfördelning 

Förslag till beslut 

Socioekonomiska variabler för beräkning av elevpeng ska utgå från 

föräldrarnas utbildningsnivå, nyanländ till Sverige och elevens kön.    

 

Sammanfattning av ärendet 

 Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna 

utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen, eller omfördelningen 

om man så vill, ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna 

på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Variabler som har samband 

med elevernas skolresultat är bland annat föräldrars utbildningsnivå, 

nyanländ till Sverige och elevens kön.  

I Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Ockelbo 

kommuns ansvarstagande för grundskolor framkom: 

Utvecklingsområde 2: Huvudmannen behöver systematiskt analysera hur 

samtliga elevers behov och förutsättningar påverkar, och riskerar att påverka, 

deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Detta för att vid behov 

kunna sätta in relevanta och kraftfulla kompensatoriska åtgärder.    

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-08-18 

Socioekonomisk resursfördelning till skolor -Så kan man göra. SKR 

Fokus på socioekonomisk resursfördelning. SKR                          

Ärendet 

Likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras. Ett sätt att förbättra 

likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att differentiera 

ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med, genom att 

använda sig av socioekonomisk resursfördelning. Socioekonomisk 

resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas 

elevsammansättning. Fördelningen, eller omfördelningen om man så vill, ska 

kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor 

beroende på elevernas bakgrund. Syftet med en socioekonomisk 

resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna 

oberoende av vilka skolor de går på. Det vill säga att skolor får mer resurser 

om de har många elever som kan antas ha större behov av stöd och stimulans 

för att nå målen. Enkelt uttryckt kan man säga att en socioekonomisk 
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fördelning behövs när det systematiskt samlas fler elever med större behov 

på vissa skolor. För att en socioekonomisk resursfördelningsmodell ska 

fungera bra och uppfylla sitt syfte behöver den vara träffsäker och legitim. 

Med träffsäkerhet avses att modellen så väl som möjligt ska fånga in 

skillnaderna i elevgruppernas behov, så att ersättningen hamnar på den skola 

eller de skolor där den kan göra mest nytta. Det innebär att kommunen 

behöver välja och vikta faktorerna så att de tillsammans ger den mest 

träffsäkra skattningen av hur behoven skiljer sig åt mellan skolorna. Hur 

”avancerad” modell som krävs för att uppnå denna träffsäkerhet varierar 

beroende på vilken typ av segregation som finns mellan skolorna och hur 

omfattande den är. Det hänger i sin tur till viss del samman med hur stor 

kommunen är. I mindre kommuner finns oftast inte lika många olika typer av 

segregation som i de större. Att en resursfördelningsmodell är legitim 

handlar om att den uppfattas som väl underbyggd, är begriplig och 

accepteras av de berörda. Det ska vara möjligt att förstå varför en skola får 

en viss tilldelning jämfört med andra skolor. Det ska också vara möjligt att 

förstå varför fördelningen kan förändras från ett år till ett annat. Vidare 

behöver modellen accepteras både av de skolor som har en stor andel elever 

med större behov och som därmed får mer pengar, och av skolor som får 

mindre pengar. Att skapa förståelse och acceptans för kommunens sätt att 

fördela resurser handlar till stor del om att förankra framtagandet av 

modellen och att sedan kontinuerligt informera om den. 

 

Faktorer som har samband med elevernas skolresultat  

Nedan beskrivs faktorer som används av kommuner vid resursfördelning 

mellan skolor. Att det finns ett samband mellan dessa faktorer och elevernas 

betygsresultat är belagt. En del faktorer finns med i Skolverkets 

analysverktyg SALSA och andra faktorer finns med i den analys som 

Uppsala kommun lät göra 2003 och som bekräftas i SCB:s analyser av hela 

rikets elevunderlag. 

Den faktor som visat sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår 

målen är föräldrarnas utbildningsnivå. Ett hem där föräldrarna har längre 

utbildning innebär också oftare uppväxtvillkor som gynnar den språkliga 

utvecklingen, liksom engagemang och stöd i barnets skolgång. 

Den breda definitionen av utländsk bakgrund avser såväl elever som är födda 

utomlands som elever födda i Sverige, men vars föräldrar är födda 

utomlands. Sett till hela denna grupp är det fler som inte uppnår målen 

jämfört med genomsnittet. Att nyligen anlända har svårigheter att lyckas i 

skolan under ett antal år hänger samman med att det tar flera år innan eleven 

tillägnat sig det svenska språket så bra att den även fullt ut förstår det mer 

abstrakta språk som används i undervisningen. Vid vilken ålder eleven 

kommit till Sverige påverkar också hur lång tid det tar att komma i kapp. 

Skolans kompetens för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med 

flerspråkiga elever är en annan faktor som påverkar den tid det tar för 

eleverna att nå målen. 

Det är givetvis många pojkar som är högpresterande i skolan, men sett till 

gruppen som helhet är det fler pojkar än flickor som inte uppnår 

betygsmålen. Det finns skillnader i inställningen till skolarbete som kan bero 

på könsrollerna. Dessutom är det betydligt vanligare att pojkar signalerar att 
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skolan inte fungerar bra med utåtagerande beteenden som skapar problem 

både för klasskamrater och för dem själva. Detta kan vara ett motiv att ta 

med kön som en faktor vid resursfördelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 



FOKUS PÅ

Socioekonomisk  
resursfördelning  
i skola och förskola 

https://skl.se/




FOKUS PÅ

Socioekonomisk 
resursfördelning 
i skola och förskola



Upplysningar om innehållet:
Eva-Lena Arefäll, eva-lena.arefall@skl.se  
Bodil Båvner, bodil.bavner@skl.se och  
Jenny Kallstenius, jenny.kallstenius@skl.se
 
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2018
ISBN: 978-91-7585-697-1
Text: Eva-Lena Arefäll, Bodil Båvner och Jenny Kallstenius
Foto: Rickard L Eriksson, Thomas Henrikson, SKL bildbank
Produktion: Advant Produktionsbyrå



Förord

I den här rapporten presenteras en nulägesbild av i vilken utsträckning kom-
muner använder sig av socioekonomiska resursfördelningsmodeller inom 
skolan och förskolan, vilka faktorer som är vanligast att grunda fördelningen 
på samt hur stor andel av de ekonomiska resurserna som omfördelas. 

Det ges också konkreta exempel på hur några kommuner arbetar med frågan, 
liksom exempel på att en kommun kan välja andra sätt att kompensera för 
skillnader än genom socioekonomisk viktad resursfördelning. 

Syftet med rapporten är att ge en empiriskt grundad nationell bild av före-
komsten av socioekonomiskt viktad resursfördelning. Rapporten har tagits 
fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och grundar sig på en enkät 
till landets kommuner. Vi hoppas att skriften bidrar till en saklig och fakta-
baserad diskussion om användningen av socioekonomisk resursfördelning 
som verktyg för att åstadkomma ökad likvärdighet.  

Vi har för avsikt att framöver fördjupa oss i vad som krävs för att en socio-
ekonomisk viktning ska ge förbättrade resultat.

Stockholm i oktober 2018

Per-Arne Andersson
Direktör
Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Sveriges Kommuner och Landsting
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7Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola  

KAPITEL 1KAPITEL 1
Inledning
Skolan och förskolan, liksom andra verksamheter inom skolväsendet, ska 
vara likvärdig. Det innebär bland annat att utbildningen ska vara kompen-
serande och uppväga skillnader i barns och elevers bakgrund och förutsätt-
ningar. Ett sätt att åstadkomma detta är att kommunerna differentierar sin 
fördelning av resurser.

Skollagens portalparagrafer formulerar detta tydligt. ”I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att upp-
väga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.” (1 kap. 4 §). Vidare formuleras att alla, oberoende av geogra-
fisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till 
utbildning i skolväsendet (1 kap. 8 §) samt att utbildningen ska vara likvärdig 
oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 9 §). I efterföljande kapitel formule-
ras sedan att kommuner ska fördela resurser till skolväsendet efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap. 8b §).

Kommuner fördelar medel till förskolor och skolor 

Det är kommunerna som ansvarar för att fördela medel till förskolor och skolor.  
Kommunfullmäktige beslutar årligen om ekonomiska ramar för förskolans 
och skolans verksamhet. Ansvarig nämnd eller motsvarande beslutar om  
detaljerna. Merparten finansieras av kommunens skatteintäkter. Till detta  
tillkommer olika former av statsbidrag. En del av statsbidragen ingår i den  
övergripande kommunala budgeten och fördelas av fullmäktige, andra är  
så kallade riktade statsbidrag som kommunen ansöker om för särskilda  
ändamål.

Kommunen fördelar medel till både kommunala och fristående verksam-
heter. I kommuner med många skolor att välja mellan och stora volymer elever 
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tillämpas vanligen rörliga ersättningar. Det innebär att en viss ersättning 
följer med eleven till den skola där den går. Om eleven byter skola följer er-
sättningen med dit istället. Detta kallas i dagligt tal för skolpengssystem. Men 
det finns också kommuner som ger sina skolor ett fast anslag per år som inte 
förändras även om antalet elever där förändras. Det handlar ofta om mindre 
eller små kommuner med få kommunala skolor och där inga eller bara en-
staka elever går i fristående verksamhet. Motsvarande ordning finns när det 
gäller förskolan. 

Med fokus på socioekonomisk resursfördelning  

Ett sätt för kommuner att arbeta kompensatoriskt är att differentiera för-
delningen av ekonomiska resurser. Det innebär att kommunen ger olika  
mycket pengar till förskolor och skolor utifrån deras barn- och elev-
sammansättning sett till föräldrarnas utbildningsbakgrund, eventuell 
invandrarbakgrund och andra liknande faktorer. Hur en sådan modell kan  
införas och vad som finns att tänka på i samband med det finns att läsa om i en 
tidigare skrift från SKL.1 

Socioekonomisk resursfördelning har tillämpats förhållandevis länge  
i många kommuner och frågan om hur skolans ekonomiska resurser bäst för-
delas och används har under lång tid varit en aktuell fråga. Frågan aktualise-
rades ytterligare 2014 då det i skollagen (2 kap. § 8b2 ) infördes ett uttryckligt 
krav på att kommunerna ska fördela resurserna efter barns och elevers olika 
förutsättningar och behov.3

Diskussionen om socioekonomiskt viktad resursfördelning har sin bak-
grund i att forskning från Sverige och andra länder visar att de resurser 
som skolor har tillgång till är en av de aspekter som kan påverka elevernas  
resultat, men att ekonomiska resurser har olika betydelse för olika grupper 
av elever. Effekten har visat sig vara större för elever med en svagare socio-
ekonomisk bakgrund eller som har invandrat efter skolstart. Samtidigt är det 
inte så enkelt att en viss mängd resurser automatiskt leder till ett visst resultat. 
Hur pengarna används spelar en avgörande roll.  

I denna rapport ligger fokus på hur kommuner, som en del av arbetet med 
det kompensatoriska uppdraget, använder sig av socioekonomiskt viktad  
resursfördelning. Det är i sammanhanget viktigt att påminna sig om att det 
kompensatoriska uppdraget inte enbart handlar om ekonomiska resurser. 

Not. 1. SKL (2014).
Not. 2. Från och med 1 juli 2018 revideras detta i skollagen 2 kap. § 8b. (Lag 2018:608).
Not. 3. Redan tidigare fanns skrivningar i läroplanerna om att hänsyn skulle tas till barnens och   
 elevernas olika förutsättningar och behov vid fördelning av resurser mellan enheter.



9Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola  

Det handlar också om en förskola och skola som är tillgänglig för alla barn och 
elever. Det handlar även om kunskap och kompetens hos de vuxna som barn 
och elever möter. Det handlar därutöver om god ledning och styrning. Att få 
till detta handlar delvis om ekonomiska resurser, delvis om annat. 

Det finns inte en idealisk modell som fungerar i alla kommuner

De senaste tio åren har det kommit flera rapporter, bland annat från Skol-
verket och Skolinspektionen, som belyser kommunernas resursfördelning.4  
Dessa undersökningar avser kommunernas resursfördelning både innan och 
efter de förtydligade skrivningarna i skollagen 2014. En slutsats som åter-
kommande redovisats i dessa rapporter har varit att det inte fanns någon  
idealisk modell för resursfördelning som fungerar i alla kommuner. Vill- 
koren ser olika ut i kommunerna och fördelningen av resurser behöver  
anpassas efter det. 

I en rapport från 2013 gör Skolverket bedömningen, i linje med slut- 
satser från tidigare rapporter, att det knappast är möjligt att på empirisk väg  
identifiera det för alla kommuner effektivaste resursfördelningssystemet.  
Kommunerna ser olika ut, har olika strukturella förutsättningar, gör olika 
politiska prioriteringar och fördelar därmed resurser på olika sätt. Olik-
heterna avseende hur stor del av resurserna som omfördelades efter  
förskolornas och skolornas förutsättningar ansågs vara en såväl väntad som 
önskad följd av det rådande styrsystemet. Skolverket gjorde bedömningen att 
sättet att fördela resurser bäst utformas av kommunen. 

De rapporter som publicerats efter 2014 redovisar resultat i samma linje. 
I en kvalitetsgranskning av kommunala huvudmäns resursfördelning från 
2014 gjorde Skolinspektionen samma iakttagelse som Skolverket tidigare 
gjort. Kommuner tillämpar olika modeller för hur resurser fördelas, och  
ingen fördelningsmodell kan sägas vara idealisk i alla kommuner. 

De flesta rapporter som om kommuners fördelning av resurser rör grund-
skolan. Skolinspektionen har dock genomfört en kvalitetsgranskning som 
särskilt fokuserar förskolan.5 De konstaterar att de större kommuner som in-
gick i granskningen i större omfattning har en socioekonomisk fördelnings-
modell för förskolan, och att förekomsten av sådan omfördelning ser ut att 
höra samman med boendesegregation i kommunen. Detta ligger i linje med 
de resultat som tidigare redovisats gällande grundskolan. Skolinspektionen 
drar slutsatsen att graden av boendesegregation i kommuner eventuellt kan 
förklara redovisade skillnader mellan olika kommuntyper vad gäller före-
komsten av socioekonomisk fördelning.

Not. 4. Skolverket (2009, 2011, 2013), Skolinspektionen (2014, 2015, 2016).
Not. 5. Skolinspektionen (2016).
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Debatten har svängt mot ökad reglering av hur resurserna  
ska fördelas 

De senaste åren har det i olika sammanhang börjat diskuteras och debatte-
ras att kommunernas resursfördelning bör regleras mer. En förklaring till 
att denna diskussion intensifierats är sannolikt rekommendationerna från 
OECD, som på uppdrag av regeringen granskat det svenska skolsystemet.6 

OECD har rekommenderat bland annat Sverige att införa en starkare na-
tionell styrning av resursfördelningen, med mer riktade resurser till skolor 
och elever med ogynnsamma förutsättningar. De rekommenderade också  
att nationella riktlinjer skulle tas fram som ett stöd för kommunerna i deras 
arbete med att fördela resurser på ett ändamålsenligt sätt.

Samtidigt konstaterar OECD vid andra tillfällen att resursfördelningssys-
tem behöver hänga ihop med skolans övriga styrning för att ge god effekt.7 
Man ser att resursfördelning som sker per elev och/eller utifrån elevernas 
bakgrund, ger en ökad transparens vilket möjliggör tydligare ansvarsut- 
krävande. Samtidigt höjer OECD ett varningens finger för att en sådan tydlig- 
het riskerar att fel åtgärder genomförs eftersom det är lätt att övertolka  
korrelationen mellan ekonomiska resurser och elevernas resultat. Man  
konstaterar att en sådan resursfördelning kan stärka likvärdighet och effek-
tivitet, men att det även behövs andra, väl kompletterande åtgärder, som i sig 
varierar beroende på skolkontexten. OECD konstaterar att systemen behöver 
utformas för att möta lokala behov samt att man behöver ta hänsyn till hur 
kostnader kan variera lokalt.

Sedan OECD:s rekommendationer gällande Sverige presenterades har 
det kommit förslag rörande kommunernas resursfördelning, bland annat att  
Statistiska Centralbyrån (SCB) årligen bör ta fram socio ekonomiskt beräknade 
indexvärden för varje skola som kan fungera vägledande för kommunernas 
resursfördelning.8 I sammanhanget är det på sin plats att notera att sådana 
indexvärden tas fram av SCB redan idag, på uppdrag av respektive kommun 
som behöver dem för att tillämpa en socioekonomisk viktad resursfördelning. 

Not. 6. OECD (2015).
Not. 7. Till exempel OECD (2012).
Not. 8. SOU 2017:35.
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Om rapporten 

De allra flesta verkar vara överens om att hur resurser fördelas, till skola och 
förskola liksom andra välfärdssektorer, är en komplex fråga som kräver flera 
svåra avvägningar. Likväl förekommer det i debatten emellanåt uppfattningar 
som förefaller bygga på antaganden snarare än fakta. Det är mot denna bak-
grund som SKL tagit fram den här rapporten. 

Under 2017 och 2018 har SKL genomfört en enkät riktad till landets 290 
kommuner. Intresset från kommunerna har varit högt och enkäten uppvisar 
en hög svarsfrekvens. Enkätundersökningen beskrivs i bilaga 1. Det resultat 
som redovisas i denna rapport ger en nationell bild av i vilken utsträckning 
som landets kommuner använder sig av socioekonomisk resursfördelning. 
Genom kommunexempel redovisas i rapporten hur en kompensatorisk för-
delning av resurser kan bidra till ökad likvärdighet och kvalitet, samt hur det 
även finns exempel på kommuner som valt andra sätt att arbeta med sitt kom-
pensatoriska uppdrag. 

I rapporten presenteras en nulägesbild av i vilken utsträckning som landets 
kommuner använder sig av socioekonomiska resursfördelningsmodeller, hur 
dessa är utformade och hur de tillämpas i praktiken. Denna nationella bild 
är ett viktigt komplement till andra undersökningar som ofta baseras på ett 
mindre antal observationer.
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KAPITEL 2
Resultatredovisning
I detta kapitel redovisas resultatet från enkätundersökningen. I de flesta 
sammanhang är det resursfördelningen inom grundskolan som står i fokus. 
Tyngdpunkten i rapporten ligger därför på grundskolan, även om det ges en 
bild även av socioekonomisk resursfördelning inom förskolan och förskole-
klassen.9 

Först behandlas förskoleklassen och grundskolan och sedan redovisas  
situationen gällande förskolan. 

Redovisningen utgår från en indelning av kommuner i tre kategorier:  
 > storstadskommun (samt närliggande kommuner) 
 > större kommuner (samt närliggande kommuner) 
 > mindre tätorter och glesbygdskommuner.

För mer information, se vidare bilaga 1.

Not. 9. Genomgående redovisar kommuner i mycket hög grad likartade svar i enkäten för förskole-  
 klassen och grundskolan. Av dessa anledningar redovisas resultatet för grundskolan och  
 förskoleklassen samlat.
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Socioekonomisk resursfördelning i majoriteten av de större 
städerna

Enkäten visar att 157 av 277 svarande kommuner, vilket motsvarar närmare 
sex av tio kommuner, tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell 
för grundskolan. 

diagram 1. Andel kommuner i landet som har modell för socioekonomisk resursfördelning för 
grundskolan (2017/18)

Förekomsten av en modell för socioekonomiskt viktad resursfördelning va-
rierar beroende på kommunstorlek. 

Hela tre fjärdedelar av storstads- och storstadsnära kommuner använder 
en socioekonomisk resursfördelning, medan något mer än hälften av de små 
kommunerna och glesbygdskommunerna gör det. I större kommuner har två 
tredjedelar en omfördelningsmodell. 

Behovet av omfördelning har en koppling till om skolor har olika elevsam-
mansättning och därmed inte har samma förutsättningar. Större städer är 
vanligen mer heterogena och det finns ofta en högre grad av boendesegrega-
tion, vilket i sig påverkar skolornas elevunderlag. Det finns också fler skolor 
att välja mellan i större kommuner, vilket i sin tur kan ge olika elevsamman-
sättning i olika skolor. 

I glesbygdskommuner finns det mer sällan olika skolor att välja mellan och 
det finns även färre skolor totalt. Detta påverkar behovet av ett resursför- 
delningssystem som omfördelar resurser mellan skolor med hänsyn till elev-
ernas bakgrund.

44 %

Förskola Grundskolan

57 %
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Utbildningsnivå och utländsk bakgrund de vanligaste faktorerna 

De vanligast förekommande faktorerna i de modeller som kommunerna  
använder sig av för att omfördela ekonomiska resurser är vårdnadshavar-
nas utbildningsnivå och utländsk bakgrund. Det senare kan mätas på flera 
olika sätt, exempelvis om eleven själv är född utomlands, om båda vårdnads- 
havarna är födda utomlands eller hur länge eleven har vistats i Sverige.  
Samtliga varianter på faktorn förekommer i de modeller som kommunerna 
använder sig av. 

Andra faktorer som förekommer är elevens kön och huruvida elevens  
familj uppbär försörjningsstöd eller huruvida eleven bor med båda sina vård-
nadshavare. Det finns även kommuner som har med elevens bostadsområde 
som en faktor i viktningen. 

Inte behov av att omfördela i alla kommuner 

Drygt fyra av tio kommuner som besvarat enkäten (120 kommuner) uppger 
att de inte tillämpar någon socioekonomisk resursfördelningsmodell. Majori-
teten av dessa (74 kommuner), är mindre kommuner eller glesbygdskommu-
ner. Av storstäderna och kommuner nära dem är det endast ett fåtal (11 kom-
muner) som inte har en sådan modell. 

diagram 2. Kommuners motiv till att inte ha modell för socioekonomisk resursfördelning i grund-
skolan (2017/18)
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Av dessa kommuner uppger drygt hälften att de inte har behov av att omför- 
dela resurser för att kommunen har få skolor utan några påtagliga skillnader 
i elevsammansättningen mellan skolorna. Det betyder att de skillnader som 
en socioekonomisk resursfördelning ska kompensera för, inte finns i dessa 
kommuner. 

Närmare en fjärdedel av dessa kommuner anger att man använder andra 
åtgärder för att möta det kompensatoriska uppdraget. Exempel på vad detta 
kan vara finns i den avslutande diskussionen. 

I en fjärdedel av kommunerna finns ett pågående arbete med frågan. Detta 
gäller främst större kommuner (32 procent) men även i mindre kommuner 
och glesbygdskommuner (24 procent).  

Kommunexempel Habo:  
Tät dialog med rektorer för att ge skolorna rätt stöd

Habo kommun har få grundskolor och dessa har likartad elevsam-
mansättning. Där behövs inte en socioekonomisk aspekt i resurs-
fördelningen. Det stöd som de olika skolorna behöver, beslutas i den 
täta kontakt som finns mellan förvaltningen och rektorerna.

Habo har 1 800 elever i sina sex grundskolor. Fem skolor är F–6 
och den sjätte är en högstadieskola för alla kommunens elever. Det 
finns ingen fristående skola. 

Fördelningen av resurser till skolorna har setts över vid flera till-
fällen. I samband med lagändringen 2014 undersökte man särskilt 
om det behövdes en socioekonomisk aspekt, men eftersom man såg 
att elevsammansättningen var homogen mellan skolorna behövs 

Katarina Ståhlkrantz,  
barn/utbildningschef. 
Mona Ljunggren, ekonom, barn- 
och utbildningsförvaltningen.
Foto: Jonathan Bryskhe
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inte detta. Sedan våren 2018 finns det en skola med fler nyanlända 
än tidigare (det är få sammantaget i kommunen), vilket man från 
förvaltningen har ögonen på för att se om det kan finnas anledning 
att se över fördelningsmodellen framöver, om elevsammansättning-
en kommer att variera mer mellan skolorna. I samband med det nya 
riktade statsbidraget för stärkt likvärdighet gjordes en ny genom-
lysning som pekar i samma riktning som kommunens tidigare  
utvärderingar.

Idag baseras resursfördelningen på antal elever per årskurs. Det 
finns en central vikariepool och skolorna får medel i grundfördel-
ningen för vikariekostnader. För modersmålsundervisning och 
svenska som andraspråk utgår extra resurser. Andelen behöriga 
lärare är hög och det är inga stora svårigheter att hitta vikarier.

Förvaltningen har en tät dialog med rektorerna, och det stöd som 
oftast efterfrågas är olika insatser för elever med särskilda behov av 
stöd, till exempel för att eleven har medicinska behov eller neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det finns en central 
elevhälsa där resurserna riktas om vid behov.

– Vi är inte en så stor kommun så vi känner till de behov som finns 
och kan på ett enkelt sätt fördela om resurser. Det kan handla både 
om pengar men även om kompetens, till exempel i elevhälsan, för-
klarar Katarina Ståhlkrantz, Barn/utbildningschef. 

Mona Ljunggren, ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen 
beskriver hur kommunen har inrättat så kallade resultatfonder för 
att underlätta för skolorna att hantera de olika behov som kan finnas 
mellan åren. 

– I en liten skola kan vissa elevers behov eller andra omständig-
heter påverka budgeten enstaka år. Därför har varje skolområde 
möjlighet att använda resultatfonder. Det betyder att varje skola 
inte behöver gå jämnt upp med budgeten varje enskilt år utan kan gå 
ihop på 2–3 års sikt. Detta system fungerar väl och olika skolor går 
både plus och minus enstaka år av olika skäl, men dessa fonder ger 
möjlighet att möta svängningarna.
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Många kommuner har använt socioekonomiska modeller länge 

Närmare sex av tio av de kommuner som har någon form av socioekonomisk 
resursfördelningsmodell, uppger att de hade det även före 2014 då lagkravet 
på att fördela resurser efter olika förutsättningar och behov infördes. Det 
handlar i huvudsak om de allra största kommunerna och förortskommuner 
till dessa. I denna grupp har drygt tre fjärdedelar haft en sådan modell före  
1 juli 2014. I övriga kommuner var det drygt hälften. 

diagram 3. Tidpunkt för kommunernas införande av modell för socioekonomisk resursfördelning 
i grundskolan
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I storstäderna och kommunerna runt dessa är det få som har infört en sådan 
modell på senare år, eller har ett pågående arbete på området. Det är tydligt 
att det är denna grupp kommuner som under en längre period har sett be-
hovet av en modell som tar hänsyn till elevernas bakgrund när ekonomiska 
resurser ska fördelas. I gruppen större kommuner är det en högre andel som 
har ett pågående arbete med frågan eller har inrätta denna modell efter 1 juli 
2016. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner har både en lägre an-
del som har en socioekonomisk modell, och i de fall det finns har de inrättat 
det efter 2014. En kommun uppger att de har arbetat med socioekonomisk 
fördelning sedan så långt tillbaka som 1992. 
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Många kommuner väljer en hög grundnivå och en lägre nivå för 
omfördelning

Enkäten visar att knappt hälften av de kommuner som använder socio- 
ekonomisk fördelning omfördelar upp till 5 procent av tillgängliga medel 
utifrån socioekonomiska faktorer. En tredjedel omfördelar 6–10 procent, en 
sjättedel 11–15 procent och resterande över 20 procent. 

diagram 4. Andel av kommunernas resurser som omfördelas utifrån socioekonomiska faktorer 
gällande grundskolan (2017/18)
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De flesta av kommunerna har en resursfördelningsmodell som utgår från en 
grundnivå vilken beslutas utifrån antal elever och årskurs. Därutöver fördelas 
resurser i en ofta kallad strukturersättning som baseras på socioekonomiska 
variabler. Utöver dessa två delar kan det finnas resurser centralt i kommunen 
för att stödja skolor i olika avseenden, utifrån de lokala behoven och förut-
sättningarna. Dessa resurser blir därmed ett stöd för det kompensatoriska 
uppdraget utöver den ekonomiska resursfördelningsmodellen. 

Hur stor andel som omfördelas skiljer sig åt mellan kommuntyperna. För 
större städer är det vanligast att omfördela 6–10 procent, medan upp till  
5 procent är vanligare bland såväl de största som de minsta kommunerna. 

Kostnaderna för en enskild skola beror på en rad faktorer, som kan va-
riera inom och mellan kommuner. Statskontoret visar till exempel att den så  
kallade glesbygdsfaktorn är det som har den största förklaringsfaktorn när 
det gäller en kommuns skolkostnader.10 

Not. 10. Statskontoret (2013).
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Skillnader kan även finnas inom en kommun. Hur stor andel av medlen som 
omfördelas beror på bland annat på hur stora grundkostnaderna för att driva 
skolor i kommunen är, samt hur stora skillnaderna är i elevsammansättning-
en mellan skolorna. Det samma gäller för förskolan. 

I ett fåtal kommuner anges att en betydande del av budgeten omfördelas. 
Samtidigt som en hög andel ger stora resurser att omfördela är det inte där-
med säkert att omfördelningseffekten mellan skolorna blir större än om en 
mindre andel medel avsätts för att kompensera för elevernas bakgrund. 

Kommunexempel Botkyrka:  
Mindre omfördelas men vassare träffsäkerhet

I Botkyrka har skolans kompensatoriska uppdrag varit prioriterat 
under lång tid. Det var den kommun i enkäten som svarade att man 
omfördelar störst andel av resurserna utifrån elevernas bakgrund. 

Under 2017 utvärderades resursfördelningen i kommunen. Syftet 
var att stärka likvärdigheten och öka måluppfyllelsen. Det konstate-
rades att elevernas bakgrund inte avspeglades i tillräckligt hög grad 
i skolornas budget, trots den stora andel av resurserna som förde-
lades. Därför har fördelningen av ekonomiska resurser förändrats 
för att mer träffsäkert anpassas till skolornas skilda förutsättningar. 
Kommunen har använt fler socioekonomiska bakgrundsvariabler än 
tidigare utifrån påvisade statistiska samband med elevernas skol-
resultat. Den förändring som genomförts inför höstterminen 2018 
betyder att skolornas grundbidrag (samma belopp per elev till alla 
skolor utifrån antal elever i olika årskurser) ökar något, medan en 

Susanne Ståhlberg, samordnande 
controller vid Utbildnings- 
förvaltningen.
Bo Karlsson, t f gymnasiechef.
Foto: Eva-Lena Arefäll
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något mindre andel av resurserna fördelas genom strukturbidraget 
(baserat på den socioekonomiska elevsammansättningen). 

Den nya behovsbaserade modellen ger mer utslag. Med andra 
ord ökar skillnaderna i resurstilldelning mellan skolor med olika 
elevunderlag, samtidigt som andelen resurser som fördelas utifrån 
socioekonomiska variabler minskar. Detta betyder att även om alla 
skolor fortsättningsvis får del av strukturbidraget, varierar dessa 
summor i högre grad mellan skolorna. På samma gång har kommu-
nen förändrat så att förskolan, förskoleklassen och grundskolan får 
resurser utifrån samma bakgrundsvariabler. Avsikten är att en mer 
träffsäker omfördelning ska öka måluppfyllelsen totalt. 

Inför förändringen, som ledde till en höjd nivå för grundbidra-
get, undersöktes vilken grundnivå som alla skolor behöver för att 
klara sitt uppdrag utifrån timplanen, ledning, elevhälsa med mera. 
Samtidigt övervägde förvaltningen vilka kompensatoriska åtgärder 
som kräver ökad finansiering och vilka som kan genomföras genom 
andra förändringar.

– Det kompensatoriska uppdraget innehåller många olika delar. 
Allt kostar inte pengar, men det är värt att tydliggöra vad som gör 
det, för att kunna fördela resurser på ett träffsäkert sätt, menar 
Susanne Ståhlberg, samordnande controller vid Utbildningsförvalt-
ningen.

Det är genom kvalitetsarbetet som man fångar vilka kompensato-
riska åtgärder som behövs i den enskilda skolan. I den nya model-
len har kommunen lagt in tydligare krav på dialog för att följa upp 
vad skolan behöver, vilka åtgärder som rektorn har vidtagit och en 
bedömning av vad dessa åtgärder har lett till. 

– För rektorn är strävan efter stärkt likvärdighet någon som man 
ständigt lever med, säger Bo Karlsson, t f gymnasiechef som varit 
med och utformat den nya modellen. Det är inget som enbart är på 
tapeten när de gäller fördelningen av strukturresurserna.
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Kontinuerligt arbete att hitta träffsäkra modeller 

Enkätundersökningen fokuserar inte explicit frågan om uppföljning och ut-
värdering av resursfördelning. Det är dock något som flera kommuner själva 
tar upp i de öppna kommentarsfälten. De beskriver hur de justerat sina re-
sursfördelningsmodeller genom att tillföra eller ta bort faktorer i viktningen 
för att uppnå bästa möjliga träffsäkerhet. Det vill säga, kommunerna vill säkra 
att de omfördelar på grunder som gör att resurserna hamnar där de kan göra 
mest nytta. Detta illustrerar att resursfördelning är ett kontinuerligt utveck-
lingsarbete. Det finns inte en generell modell som passar i alla kommuner, vid 
alla tidpunkter.

Vidare pekar flera kommuner i sina kommentarer till enkäten på att det är 
svårt att mäta och utvärdera vilka effekter som resursfördelningen på socio-
ekonomiska grunder ger. Samtidigt är uppföljning och utvärdering av de olika 
modellerna väsentligt för att se vilka effekter en omfördelning kan ge. Det är 
dock inte säkert att sådana utvärderingar kan göras direkt genom att mäta 
elevernas resultat utan kvalitativa utvärderingar behövs som komplement 
för att fånga de dimensioner som det kompensatoriska uppdraget innehåller. 

I denna rapport ges exempel på kommuner som har utvärderat sina sys-
tem, men den innehåller ingen samlad bild av sådana utvärderingar och deras 
resultat. Det är dock en viktig fråga för fortsatt utveckling.

Många kommuner omfördelar även mellan förskolor

Närmare 45 procent av de svarande kommunerna uppger att de har en modell 
för socioekonomisk resursfördelning för förskolan. 

diagram 5. Andel kommuner i landet som har modell för socioekonomisk resursfördelning för 
förskolan (2017/18)
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De kommuner som har behov av att omfördela resurserna utifrån elevernas 
bakgrund har det ofta i såväl förskola som förskoleklass och grundskola. Det 
kan även vara så att boendesegregationen kan ge än större genomslag i för-
skolan, eftersom närhet till förskolan kan vara en viktigare parameter än när-
heten till skolan från det att barnen blir äldre och lättare kan röra sig över 
större områden. Det kan vara ett skäl att fördela resurser utifrån socioekono-
misk bakgrund även i förskolan. 

Denna skolform är dock mindre synlig i den diskussion som finns. Det kan 
bero på att förskolans resultat inte är lika enkla att belysa, vilket gör att en 
eventuell skillnad mellan olika förskolor inte blir lika tydlig. Det kan även 
handla om att grundskolan har stort generellt utrymme i debatten även i de 
fall då andra utbildningsformer är lika berörda. Även för förskolan ser vi dock 
att socioekonomisk resursfördelning sker i större utsträckning än vad som 
ofta hävdas i debatten.

Omfördelning av resurser i förskolan vanligast i större kommuner

I förskolan är det vanligast med en socioekonomisk modell bland storstads-
kommuner, större kommuner och kommuner som ligger nära dessa. Här har 
drygt hälften av kommunerna en sådan modell. Bland mindre kommuner är 
det en tredjedel. 

En fjärdedel av de små kommunerna anger att en modell inte behövs efter-
som det finns få förskolor i kommunen. 

diagram 6. Kommuners motiv till att inte ha modell för socioekonomisk resursfördelning i  
förskolan (2017/18)
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Ytterligare en femtedel av de småkommunerna anger att det inte finns skill-
nader i sammansättningen av barngrupperna som motiverar en omfördel-
ningsmodell. De kommuner i storstadsområdena som inte har en socio- 
ekonomisk resursfördelning anger ofta att de istället använder andra åtgär-
der för det kompensatoriska uppdraget. Nästan en tredjedel av kommunerna 
har pågående arbete på området, här är det lika stor andel oavsett storlek  
på kommunen.11 

Det är sammanfattningsvis färre kommuner som har en socioekonomisk 
resursfördelningsmodell i förskolan än i förskoleklass och grundskola. Dock 
är det fler kommuner som svarar att man har ett pågående arbete med frågan, 
vilket kan tolkas som att andelarna kommer att vara mer lika mellan skol-
formerna framöver. 

Not. 11. Tidigare har även Skolinspektionen (2016) konstaterat att det främst var större kommuner   
 som hade en socioekonomisk fördelningsmodell för förskolan. De redovisar att omkring två   
 tredjedelar av kommunerna inte uttryckligen tog hänsyn till barnens socioekonomiska  
 bakgrund i sin fördelning av resurser. Det är en lägre andel än vad som framkommer i denna   
 enkät. Det beror sannolikt på att SKL:s enkät har en något högre svarsfrekvens, men framför   
 allt ligger förklaringen i de kommuner som har infört en sådan modell mellan de två mät- 
 tillfällena. En sjättedel av de kommuner som uppger att de har en sådan modell i SKL:s   
 enkät har infört den efter 1 juli 2016, och Skolinspektionens undersökning gjordes hösten 2015.
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Kommunexempel Stockholm:  
Resurser utifrån elevernas bakgrund ger en mer stabil 
utgångspunkt – sedan är kvalitetsarbetet avgörande

Stockholm har använt sig av en socioekonomisk faktor i sin resurs-
fördelning för grundskolan i tio år (sedan 2007) och ser att det ger 
skolorna samma ”basplatta”, oavsett elevunderlag. Men utan ett ge-
diget kvalitetsarbete och genomtänkt användning av resurserna slår 
elevernas bakgrund ändå igenom. En kompensatorisk resursfördel-
ning behövs, men är endast en pusselbit för att nå goda resultat i 
skolan.

Den resursfördelningsmodell som Stockholm använder sig av är 
genomarbetad, om än komplex, och har legitimitet hos rektorerna. 

– Alla känner sig trygga i att detta är en modell som är ändamåls-
enlig, och det finns en stor samsyn mellan partierna att det behövs 
åtgärder för att motverka segregationens effekter, menar Peter 
Fahlander, utredande controller. Han menar att det är en förklaring 
till att modellen har förändrats så pass lite över de dryga tio år den 
har funnits.

Stockholm har utvärderat modellen i flera omgångar och bland 
annat undersökt vad pengarna använts till och vilka effekter det har 
haft. Det är tydligt att de extra resurserna i sig inte är en garant för 
bättre resultat, utan det handlar om hur man använder pengarna. 
Att ge lite mer till alla ger föga effekt. Tydliga, genomtänkta sats-
ningar ger större effekt. 

Den viktigaste lärdomen är, enligt flera rektorer i kommunen, att 
de extra ekonomiska resurserna gör att de kan anställa flera med-

Peter Fahlander, utredande 
controller.
Malin Eriksson, chef för  
avdelningen för Ekonomi och 
styrning vid utbildnings- 
förvaltningen.
Foto: Bodil Båvner
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arbetare och därmed ”höja golvet” för de skolor som har elevsam-
mansättning med sämre bakgrundsförutsättningar. Därmed blir 
utgångspunkten för elever på dessa skolor mer lik den för elever på 
andra skolor. Det medför till exempel större trygghet och fler sociala 
och kulturella aktiviteter på dessa mer ”utsatta” skolor, som elever 
vid andra skolor mer ofta i högre grad får med sig hemifrån. Det är 
inte sådant som omedelbart ger effekt i högre meritvärden, men det 
är en viktig aspekt för skolans sociala mål. 

– Det som vi ser tydligast hänger samman med om resultaten 
förbättras är om man arbetar långsiktigt och genomtänkt med sitt 
kvalitetsarbete. När de satsningar som görs är på de områden som 
man har identifierat som svaga, så ser man hur de påverkar resultaten, 
menar Malin Eriksson, som är chef för avdelningen för Ekonomi 
och styrning vid utbildningsförvaltningen. Det är vanligt med fler-
lärarsystem och satsningar på elevhälsa, och vi ser att när dessa görs 
utifrån en systematik och ett undersökande arbetssätt, det är då som 
de ger bäst resultat.
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Likartade mönster för variabler och tid för införande men  
lägre omfördelning i förskolan

Över hälften av kommunerna som uppger att de har en modell för socioeko-
nomisk resursfördelning för förskolan har haft en sådan modell före föränd-
ringen i skollagen 2014. 

diagram 7. Tidpunkt för kommunernas införande av modell för socioekonomisk resursfördelning 
i förskolan 
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En sjättedel har infört modellen de allra senaste åren. Ju större stad, desto 
vanligare är det att modellen har funnits länge. Bland storstadsgruppen och 
närliggande kommuner är det två tredjedelar som har haft en modell sedan 
före 1 juli 2014. En knapp fjärdedel av de minsta kommunerna har infört mo-
dellen efter 1 juli 2016, medan det endast rörde ett fåtal av storstadsgruppen.

Den klart vanligaste variabeln är vårdnadshavares utbildningsnivå, som 
nio av tio kommuner har med i beräkningsgrunden. Olika aspekter av ut-
ländsk bakgrund är också vanliga liksom förekomsten av försörjningsstöd i 
familjen. Barnets kön är med i modellen hos en knapp tredjedel av de under-
sökta kommunerna.
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I förskolan är det vanligare än för förskoleklassen och grundskolan med en 
lägre andel av resurserna som omfördelas. Ungefär tre fjärdedelar av kom-
munerna fördelar mindre än 5 procent av medlen medan de flesta övriga om-
fördelar 6–10 procent. Ett fåtal omfördelar 11–15 procent. Det finns mindre 
skillnader mellan kommungrupperna, men det är fler bland mindre kommu-
ner som fördelar 6–10 procent (30 procent mot 18 procent). 

diagram 8. Andel av kommunernas resurser som omfördelas utifrån socioekonomiska faktorer 
gällande förskolan (2017/18) 
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Kommunexempel Malmö:  
Starkt stöd i Malmö för att olika skolor får olika stora 
resurser

Malmö bildade en gemensam grundskolenämnd år 2013. I samband 
med det beslutades om en resursfördelningsmodell där en struktur-
ersättning ingår.

Grundskoleförvaltningen bedömer att den andel resurser som 
avsätts för omfördelning enligt strukturersättningen är rimlig. 
Det är viktigt att den grundersättning som skolorna får och som är 
densamma för alla är tillräcklig för att bedriva den verksamhet som 
ska bedrivas enligt läroplan och timplaner. Här ser förvaltningen att 
lågindexskolorna, som är de som får minst kompletterande resurser 
genom strukturersättningen, i flera fall är sårbara och har små mar-
ginaler för extra insatser som kan behövas även där.
 
Gediget förarbete är en framgångsfaktor och ger legitimitet
Redan vid införandet beslutades att modellen skulle utvärderas och 
resultaten av utvärderingen, som presenterades våren 2018, visade 
att strukturersättningen främst har använts till olika slags personal-
förstärkningar. Man ser att ett antal högindexskolor har förbättrat 
sina resultat, en del avsevärt, men sammantaget slår elevernas 
bakgrund fortfarande igenom på resultaten mellan de olika skolorna. 
Samtidigt skapar den omfördelning av resurserna som görs via 
strukturersättningen förutsättningar för kompensatoriska insatser  
i bredare bemärkelse, och detta syns inte alltid direkt i höjda  
kunskapsresultat. 

Helen Nyman, ekonomichef 
på förvaltningen.
Kimmo Räihä, senior  
controller på förvaltningen. 
Foto: Malmö stad
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Den utvärdering som gjorts visade att det finns ett starkt stöd för 
att skolor får olika mycket pengar via resursfördelningsmodellen 
och att även om inte alla är insatta i modellen i detalj så anses den 
tillräckligt begriplig. 

I utvärderingen betonas att det inte finns några enkla samband 
mellan resurser och resultat utan att det är vad skolan gör med 
sina pengar som har betydelse. Modellen har hög legitimitet hos 
rektorerna och har hög träffsäkerhet, vilket indikerar att model-
len innehåller rätt antal och rätt typ av variabler. Helen Nyman, 
ekonomichef på förvaltningen, menar att ett grundligt förarbete 
och implementering är framgångsfaktorer för modellen. Till andra 
kommuner som vill införa en liknande modell eller stärka inslaget 
av resursfördelning utifrån elevernas bakgrund har hon tydliga råd: 

– Testkör systemet! Det är viktigt att det inte kan slå för mycket 
mellan läsåren för en enskild skola, man måste ha stabilitet i förut-
sättningarna. Man behöver simulera hur det blir för olika skolor till 
exempel beroende på vilka parametrar man använder, hur stor del 
av resurserna det ska vara, dämpningsmekanismer med mera. 

– Man måste ha ett tillräckligt gott statistiskt underlag så att man 
vet vad man gör. En skola behöver veta på förhand hur resursför-
delningen blir. När man inför ett system behövs det gott om tid för 
förankring och genomförande. 

Man behöver även vara medveten om att det är en omfördelning 
av medel som sker. Några kommer få mer och några mindre. Man 
behöver i förväg fundera över hur man hanterar den omställning 
som kan behövas när det införs en omfördelning. Kanske behöver 
systemet fasas in över några år? Som alltid måste de som ansvarar 
för systemet se till helheten och långsiktigheten.
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Socioekonomiskt viktade resurser – en del för att åstadkomma  
likvärdighet 
En kompensatorisk resursfördelning är en av de åtgärder som 
behövs i Malmö, men det är långt ifrån den enda som skapar en 
likvärdig skola. De större resurserna ger högindexskolorna större 
möjligheter att anställa fler vuxna i skolan som kan ge ökad trygg-
het, ökade möjligheter till stöd etc. Men för att detta ska omsättas i 
förbättrade resultat krävs det samma åtgärder som på alla skolor – 
ett gott kvalitetsarbete, skickliga medarbetare och stöd till skolorna 
inom de konkreta områden som behöver utvecklas och förbättras. 

– En kompensatorisk resursfördelning ger en grund för att 
skolorna ska kunna ge olika elevgrupper det som de behöver. Den 
möjliggör de satsningar som behövs. Sedan är det även annat som 
behövs, en hög finansiering ensamt löser inte problemen, menar 
Kimmo Räihä, senior controller på förvaltningen. 

Förvaltningen stödjer skolorna i deras kvalitetsarbete, och det är i 
det som det blir tydligt vilka yrkesgrupper som kan behövas på olika 
skolorna. Det kan handla om socialpedagoger, elevkoordinatorer, 
förstärkt elevhälsa med mera. Även skolledningen har förstärkts på 
flera håll, vilket behövs bland annat för att många av eleverna har en 
situation som innebär komplexa elevärenden och mycket kontakter 
med vårdnadshavare. 

– Ledarskapet är centralt. Vi har nyligen infört en ordning med en 
administrativ chef på minst halvtid på alla skolor, berättar Kimmo 
Räihä. För att en skola ska utvecklas behöver man satsa på ledar-
skapet, på alla nivåer. 

Att få till en god resursfördelning är en av pusselbitarna för att 
skolan ska kunna verka kompensatoriskt. Det gäller att som huvud-
man se helheten och hålla ihop systemets olika delar, avslutar Helen 
Nyman.
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KAPITEL 3
Avslutande diskussion
Det är huvudmannen som ytterst ansvarar för att alla barn och elever ges  
likvärdiga möjligheter att nå målen för utbildningen. Alla kommuner har 
därmed ansvar för att analysera om det i kommunen finns socioekonomiskt  
betingade skillnader i barns och elevers möjligheter att lyckas med detta. 

Om så är fallet är nästa fråga om en ekonomisk resursfördelning som tar 
hänsyn till barns och elevernas bakgrund är lösningen på problemet. Då kan 
en sådan modell behövs införas. Om det inte finns systematiska skillnader, 
eller om andra insatser bedöms mer ändamålsenliga, så är det mer motiverat 
att vidta andra åtgärder. 

Omfördelning ska göras vid behov

Denna rapport bekräftar att socioekonomisk resursfördelning inte är  
någon ny företeelse. Tvärtom har många kommuner tillämpat detta länge, 
eftersom de har haft och har behov av att differentiera fördelningen av eko-
nomiska resurser mellan olika förskolor och skolor. 

Men likaväl som det finns kommuner som har uppenbara skäl att tillämpa 
en socioekonomiskt viktad resursfördelning, finns det kommuner som inte 
har behov av att göra så. Detta väcker frågan om hur motiverat det är att ha en 
generell reglering i skollagen som säger att alla kommuner ska differentiera 
resurserna utifrån socioekonomiska faktorer. 

Enkätresultatet visar att många kommuner som använder sig av viktad re-
sursfördelning har gjort så under lång tid. Särskilt gäller detta de större kom-
munernas städer och förorter till dessa. I sådana kommuner har det ofta på-
gått ett mångårigt kontinuerligt arbete med att utarbeta, följa upp och justera 
modeller för att omfördela resurser på ett träffsäkert och ändamålsenligt sätt. 
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Ett kompensatoriskt arbete kan även ske på andra sätt

För en kommun utan systematiska skillnader i barn- och elevsammansätt-
ningen på förskolor och skolor kan det ifrågasättas om det finns behov av att 
omfördela resurserna utifrån socioekonomiska faktorer. Flera av de kommu-
ner som i enkäten uppger att de inte tillämpar en modell för socioekonomiskt 
viktad resursfördelning motiverar detta med att de helt enkelt inte har be-
hov av detta. Det kan, som kommunexemplet från Habo illustrerar, handla 
om att en analys av situationen i kommunen visar att sammansättningen av 
elever på kommunens grundskolor är homogen i socioekonomisk bemärkelse, 
och att det därför saknas behov av att omfördela resurserna utifrån sådana  
faktorer. 

I sådana fall kan det finnas behov av att arbeta med det kompensatoriska 
uppdraget på andra sätt, som i sammanhanget kan vara mer ändamålsenliga. 
Det kan exempelvis, som kommunföreträdaren från Habo beskriver, handla 
om ett arbete med en central elevhälsa och satsningar på en central vikarie-
pool, samt att extra resurser vid behov riktas till skolorna för exempelvis  
modersmål och särskilt stöd. 

En annan aspekt av det kompensatoriska uppdraget som är angelägen att 
påminna om, och som inte handlar om ekonomiska resurser, är vikten av  
höga förväntningar. Genom forskning och dokumenterad erfarenhet från 
både Sverige och andra länder vet vi att förväntningar har stor betydelse för 
verksamheten, något som i en förlängning elevers skolresultat. Det är väsent-
ligt att arbeta med att skapa höga förväntningar på alla elever, och se till att 
det finns såväl stöd som utmaningar för eleverna att nå målen. 

De intervjuade kommunföreträdarna talar även alla om huvudmannens 
ansvar för att ge skolor det stöd som just den enskilda skolan behöver, och 
hur detta stöd finns utöver de resurser som fördelas direkt till skolorna.  
Sådana resurser finns ofta centralt i kommunen, för att kunna riktas till de 
skolor som behöver, även under året. 

Det kan handla om ett tillfälligt stöd för vissa elever, eller någon som är på 
plats i skolan för att stödja en förändring, till exempel ett nytt arbetssätt, en 
ny organisation eller förändringar som enskilda elevers behov kan föra med 
sig. Vanligt förekommande är att centrala resurser finns för kompetensut-
veckling på olika områden, vilket används för att stödja en likvärdig skola i 
kommunen, och riktas till de skolor som behöver. Sådana behov blir tydliga 
genom kommunens kvalitetsarbete och den dialog som finns med rektorerna. 

Att på olika sätt stödja rektorerna och utveckla ledarskapet samt arbeta 
för att lärarkompetensen fördelas på det sätt som bäst stödjer likvärdighet är  
andra områden för kommunernas kompensatoriska arbete. 



35Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola  

Enkäten innefattade frågor specifikt om socioekonomisk resursfördelning. 
Det betyder att de behov som följer med individuella behov som till exempel 
funktionsvariationer inte omfattas av vår undersökning. Sådana behov kan 
mötas genom särskilda tilläggsbelopp eller genom stöd på annat sätt. Flera  
av de kommuner som vi talat med anger även att de ger särskilt stöd till  
skolor med nyanlända elever, utöver det som följder med att denna variabel 
finns med i resursfördelningsmodellen. Det är exempel på att rikta stöd uti-
från elevernas behov, som lagen anger, men som inte är med i de data som 
redovisas i enkäten.

Skillnader kan bero på annat än socioekonomisk bakgrund

Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att skillnader mellan olika 
verksamheter avseende behov, förutsättningar och resultat även kan ha 
sin förklaring i andra omständigheter än barn- och elevgruppernas socio- 
ekonomiska sammansättning. 

Förskolor och skolor kan exempelvis ha olika förmåga att bedriva en god 
verksamhet utifrån de ekonomiska resurser de har beroende på organisation, 
förhållningssätt och skicklighet hos såväl ledningen som medarbetarna.  
Sådana skillnader kan inte en socioekonomisk viktad resursfördelning kom-
pensera för. Det behövs istället andra slags åtgärder för att främja likvärdig-
het och verksamheter med hög kvalitet.

Det kan exempelvis handla om att förskolan eller skolan behöver extra stöd 
från sin huvudman för att stärka sitt kvalitetsarbete och den egna förmågan 
att bedöma hur tillgängliga resurser används på bästa sätt. Det kan också 
handla om riktade kompetensstärkande insatser för både medarbetare och 
och ledning. 

Finns förklaringar till att en förhållandevis liten andel viktas 

Resultatet av enkäten visar att det är en förhållandevis liten andel av den totala 
budgeten för skola och förskola som omfördelas utifrån socioekonomiska 
faktorer. Som nämnts tidigare i rapporten är detta något som också påpekats 
i tidigare rapporter av exempelvis Skolverket och Skolinspektionen. Det finns 
dock förklaringar till att en till synes liten andel av kommunernas budgetar 
viktas. 

En stor del av de resurser som fördelas till skolor och förskolor behöver 
vara lika för alla. Uppdraget är i grunden detsamma för alla verksamheter, 
sett till läroplaner och andra styrande författningar. Detta återspeglas också 
i de modeller som beskrivs i redovisade kommunexempel där begrepp som 
”grundersättning” och ”grundbidrag” används för att beskriva den del av de 



Kapitel 3. Avslutande diskussion 

36 Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola  

ekonomiska resurserna som just fördelas lika. I grundskolan handlar det 
till exempel om en bemanning för det minsta antal timmars undervisning i 
de olika ämnen som ska anordnas enligt timplanen. Det behövs tillräckliga  
resurser på alla grundskolor för detta. 

En socioekonomiskt viktad omfördelning av resurser handlar om att – 
utöver en sådan grundtilldelning – kompensera för systematiska skillnader i 
elev- eller barnsammansättningen. Kommunföreträdare från Stockholm ut-
trycker det som att dessa extra resurser är ett sätt att ge alla skolor möjlighet 
att nå samma ”basplatta”, oavsett elevunderlag. I praktiken kan det handla 
om att en del förskolor och skolor – baserat på barn och elevgruppernas socio-
ekonomiska sammansättning – behöver ha högre personaltäthet, men också 
att det kan finnas anledning att göra andra kompensatoriska insatser.

Det är också viktigt att komma ihåg att den totala andelen resurser i en 
kommun som omfördelas är en sak. Graden av omfördelning är en annan. 
Som exempel kan nämnas en av de kommuner, en av de största i landet, där 
de omfördelar cirka tio procent av budgeten. I detta fall innebär omfördel-
ningsgraden att grundskolorna får mellan 1 000 kr och 30 000 kr per elev i 
socioekonomiskt viktad ersättning. 

De kommunröster som redovisas i rapporten är eniga om att omfördelning 
är bra men, att extra ekonomiska resurser i sig inte löser några problem. Det 
är vad pengarna används till som är det viktiga. Detta visar på betydelsen av 
att föra en faktabaserad diskussion om hur stor andel av de totala resurserna 
som kommunerna kan förväntas omfördela utan att detta får negativa konse-
kvenser för de verksamheter som har mer gynnsamma förutsättningar. Men 
också hur stor andel resurser som det är motiverat att omfördela med tanke 
på att de ska kunna omsättas på ett ändamålsenligt sätt.

Svårt att utvärdera effekter av viktade resurser

Flera kommuner har i sina kommentarer till enkäten påpekat att det är 
svårt att utvärdera effekterna av en socioekonomisk resursfördelning. Det 
är de totala resurserna som är utgångspunkten när en enhet och dess led-
ning planerar sin organisation, lägger budgeten för sin verksamhet och följer 
upp resultaten. Den socioekonomiskt viktade ersättningen är en av flera  
beståndsdelar i en skolas eller förskolas totala resurser. 

Det kan därför vara svårt att urskilja och att redogöra för hur just den  
socioekonomiskt viktade delen av resurserna har använts och vilka effekter 
som detta givit. Men det bör vara möjligt, om utgångspunkten är att beskriva 
det som förskolan eller skolan har gjort eller gör tack vara denna ersättning. 
Eller omvänt – det som inte skulle ha gjorts om skolan saknat de viktade  
resurserna. 
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En annan utmaning är hur långt det är möjligt att isolera effekterna av just 
de insatser som de socioekonomiskt viktade resurserna möjliggör, från andra 
aktiviteter. Här kan de många olika riktade statsbidrag som idag finns för spe-
cifika ändamål göra det ytterligare komplicerat att skilja ut vilka insatser som 
möjliggörs av vilken beståndsdel i en förskolas eller skolas totala resurser, och 
vilka effekter som de olika insatserna har. 

Motsvarande svårigheter och utmaningar bör rimligen uppstå när det 
gäller att utvärdera vilka effekter det har att fördela riktade statsbidrag till 
kommuner och fristående huvudmän utifrån socioekonomiska faktorer. Att 
fördela de bidragsramar som huvudmännen kan söka eller rekvirera på det 
sättet har flera fördelar, men frågan kvarstår om hur långt det är möjligt att 
utvärdera effekterna av socioekonomiskt viktade resurser och resurstillskott.   

Hur resurserna används är avgörande 

Att det kan vara svårt att mäta och bedöma effekterna av att tillämpa socio-
ekonomiskt viktad resursfördelning innebär dock inte att en kommun ska 
avstå från att tillämpa en sådan modell.  Tvärtom – väl utformad är socioeko-
nomiskt viktad fördelning av resurser ett kraftfullt verktyg för att utjämna 
skillnader i förutsättningar. 

De kommunexempel som redovisas i rapporten visar hur en kompensato-
risk fördelning av resurser kan bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i för-
skolor och skolor, men att det även finns andra sätt för kommuner att arbeta 
med sitt kompensatoriska uppdrag. Det är kommunens förutsättningar, och 
behoven på dess förskolor och skolor, som ska avgöra huruvida en socio- 
ekonomiskt viktad resursfördelning är ett adekvat kompensatoriskt verktyg 
eller inte, och hur det i så fall ska utformas.

En differentierad resursfördelning leder inte automatiskt till ökad lik- 
värdighet, utan att det ytterst är hur resurserna används som spelar den  
avgörande rollen.
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Bilaga 1 

BILAGA 1: METOD

Enkätens genomförande
Enkäten har genomförts i två omgångar under 2017 och 2018. Hösten 2017 
ingick frågebatteriet om socioekonomisk resursfördelning i en omfattande 
enkät som också inkluderade andra frågeområden (kompetensförsörjning 
och samverkan inom gymnasieskolan). I detta skede riktade sig enkäten till 
ansvariga för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och mot-
svarande skolformer. 

Våren 2018 fattades beslut om att särskilt fokusera frågan om socioekono-
misk resursfördelning. Det skickades ut en särskild påminnelse ut avseende 
detta frågebatteri till de kommuner som inte besvarat frågorna i den första 
enkäten. 

I samband med påminnelsen avgränsades enkäten till att fokusera för-
skolan, förskoleklassen och grundskolan. Detta då tilldelningen och fördel-
ningen av resurser inom gymnasieskolan på flera sätt skiljer sig från övriga 
skolformer och som en följd av detta behöver hanteras separat. Därutöver 
visade de preliminära resultaten, baserade på den första enkätomgången, att 
det var mer vanligt förekommande att kommuner tillämpade socioekonomis-
ka resursfördelningsmodeller i förskolan, förskoleklassen och grundskolan, i 
jämförelse med gymnasieskolan. 

Bearbetning och analys av data
Resultaten från den första enkätomgången och påminnelseomgången har 
sammanförts och analyserats samlat. I analysen har kommunerna delats in 
tre grupper:

a) storstadskommun samt närliggande kommuner 
b) större kommuner och närliggande kommuner 
c) mindre tätorter och glesbygdskommuner

 



39Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola  

tabell 1. Antal svarande per kommungrupp

Svarsfrekvens 
Enkäten har en hög svarsfrekvens (se tabell 1). Av landets 290 kommuner 
har 282 besvarat enkäten om förskolan, 272 enkäten om förskoleklass samt  
277 enkäten om grundskolan. Svarsfrekvensen är hög på samtliga frågor,  
även om det finns viss variation. Vilka följdfrågor som har besvarats varierar 
något mellan skolformerna. 

Förskola Förskoleklass Grundskola

Storstadskommun samt  
närliggande kommuner

45 43 44

Större kommuner och  
närliggande kommuner

104 100 103

Mindre tätorter och  
glesbygdskommuner

133 129 130

Totalt: 282 272 277

Svarsfrekvens: 97 procent 94 procent 96 procent
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Sammanfattning  
Likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras. Det handlar dels om att 

öka likvärdigheten inom samma skola genom att stötta alla lärares möjligheter 

att få alla elever i klassen att lyckas. Men det handlar också om att öka 

likvärdigheten mellan skolor. Resultatskillnaden mellan skolor har ökat markant 

de senaste åren. Det är en oroväckande utveckling som måste brytas.    

En av nycklarna till att minska resultatskillnaderna mellan skolor är att det i 

varje kommun finns en strategisk och medveten resursfördelning. Hur 

resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen 

generell modell som fungerar i alla kommuner. Men ett sätt att förbättra 

likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att differentiera 

ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med, genom att använda 

sig av socioekonomisk resursfördelning.  

Här följer en sammanfattning av de olika stegen i kommunens arbete med 

socioekonomisk resursfördelning såsom de beskrivs i denna skrift:  

Steg 1. Ta reda på vilka skillnader som finns 

Ta reda på om det finns systematiska skillnader i den socioekonomiska 

elevsammansättningen på de olika skolorna i kommunen, även fristående 

skolor. Beställ data om elevernas socioekonomiska bakgrund som kommunen 

vet eller tror har samband med elevernas behov av stöd och stimulans i skolan.  

Steg 2. Ta fram en modell för att beräkna skillnaderna i behov   

Bestäm vilka faktorer som ska vara med i kommunens resursfördelningsmodell 

och vilken vikt eller betydelse de ska ges. Välj och vikta faktorerna utifrån vad 

kommunen vet om olika elevgruppers behov av stöd och stimulans, eller utifrån 

statistiska samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras 

skolresultat.  
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Steg 3. Beräkna hur behoven varierar mellan skolorna – årliga 

beräkningar 

Skatta hur behoven varierar mellan skolorna det aktuella året med hjälp av de 

faktorer som valts och viktats. Ta fram ett index genom att multiplicera vikterna 

med andelen elever med olika bakgrund, eller genom att statistiskt beräkna 

risken att inte nå målen i skolan.  

Steg 4. Avgöra graden av omfördelning 

Ta ställning till hur stor andel av budgeten som ska avsättas för socioekonomisk 

ersättning och hur stor omfördelningen ska vara. Utgå från uppskattningar av 

vad olika insatser kostar för en skola att genomföra. Överväg hur mycket mer 

resurser som den eller de skolor med en socioekonomiskt utmanande situation 

behöver för att det ska bli likvärdigt mellan skolorna i kommunen.  

Steg 5. Informera om resursfördelningsmodellen  

Skapa legitimitet för kommunens sätt att fördela resurser till skolorna genom att 

informera om fördelningsprinciperna. De måste förstås och accepteras av de 

berörda, inte minst rektorerna. Kom ihåg att informera även den fristående 

regin. Förklara vad som är syftet med modellen och varför skolorna får olika 

mycket pengar. Tänk på vilka begrepp och ord som används i informationen för 

att inte skapa en negativ bild.   

Steg 6. Följa upp vad ersättningen leder till  

Låt skolorna redogöra för hur de använder sina resurser och ta reda på hur 

elevernas resultat påverkas. Utforma uppföljningen så att den blir ett bidrag till 

skolornas systematiska kvalitetsarbete snarare än en kontroll. Försök att ta reda 

på om det är just de insatser som den socioekonomiska ersättningen möjliggör 

som har effekter för elevernas resultat.  

Steg 7. Följa upp modellens träffsäkerhet   

Kom ihåg att det inte finns något perfekt sätt att fördela resurser och att stabila 

förutsättningar har ett värde. Men justera i modellen om det finns ett underlag 

som tydligt visar att modellen inte är tillräckligt träffsäker eller har andra 

brister. Följ upp om graden av omfördelning ligger på en rimlig nivå.  
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Om resursfördelning och 

likvärdighet  
En av grundbultarna i det svenska skolsystemet är likvärdighetsprincipen. Den 

handlar dels om lika tillgång till utbildning och dels om lika kvalitet på 

utbildningen. Ytterligare en aspekt av likvärdighetsprincipen är att utbildningen 

ska vara kompenserande och uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Men likvärdigheten i den svenska skolan brister. Skillnaderna i elevresultat 

mellan kommuner är i och för sig små och har enligt en av de få 

forskningsrapporter som finns endast ökat något sedan 1980-talet
1
. Men 

skillnaden mellan skolor har ökat påtagligt de senaste åren. Detta är 

oroväckande och en utveckling som måste brytas. 

En av nycklarna till att minska resultatskillnaderna mellan skolor och förbättra 

likvärdigheten är att ha en strategisk och medveten resursfördelning till 

skolorna. Detta verktyg förfogar kommunerna över, både i sin roll som 

huvudman för merparten av landets skolor och i sin roll att fördela resurser till 

samtliga skolor, oavsett om de bedrivs i kommunal eller fristående regi.  

Hur resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen 

perfekt eller generell modell som fungerar i alla kommuner. Men ett sätt att 

förbättra likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att differentiera 

ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med genom att använda 

sig av socioekonomisk resursfördelning.  

Vad är socioekonomisk resursfördelning? 

Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån 

skolornas elevsammansättning. Fördelningen, eller omfördelningen om man så 

vill, ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor 

beroende på elevernas bakgrund. Syftet med en socioekonomisk 

resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende 

av vilka skolor de går på. Det vill säga att skolor får mer resurser om de har 

                                                      
1
 Böhlmark och Holmlund: ”20 år med förändringar i skolan. Vad har hänt med likvärdigheten?” 

SNS 2011 
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många elever som kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå 

målen. 

Det är motiverat att ha en socioekonomisk resursfördelning om det finns 

påtagliga resultatskillnader mellan skolorna och om det kan antas bero på att 

eleverna har olika socioekonomiska bakgrund på de olika skolorna. Då behöver 

kommunen fördela resurserna mellan skolorna med hänsyn till dessa skillnader. 

Enkelt uttryckt kan man säga att en socioekonomisk fördelning behövs när det 

systematiskt samlas fler elever med större behov på vissa skolor. 
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Kommunens olika roller i 

resursfördelningen 
Det är viktigt att skilja på kommunens olika roller när det gäller 

resursfördelningen till skolor. Kommunen har dels rollen som finansiär av både 

kommunala och fristående skolor, dels rollen som huvudman för sina 

kommunala skolor.  

Kommunen som finansiär  

I rollen som finansiär ska kommunen förutom likvärdighetsprincipen tillämpa 

den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att kommunala och 

fristående skolor ska ha lika villkor. Om en del av kommunens elevpeng består 

av en socioekonomisk ersättning så ska det avse både kommunala och 

fristående skolor.  

De allra flesta elever går i grundskolan i en kommunal eller fristående skola i 

den kommun där de bor. Men det förekommer också att elever går i skolan 

utanför den kommun där de är folkbokförda, antingen i en kommunal eller 

fristående skola. Även för dessa elever ska hemkommunen betala och behöver 

överväga hur den socioekonomiska ersättningen hanteras i den interkommunala 

ersättningen och i bidragen till fristående skolor utanför kommunen.   

I sin roll som finansiär kan kommunen också behöva ta hänsyn till att skolor har 

olika förutsättningar som inte hänger samman med socioekonomiska faktorer. 

Exempelvis har små skolor på landsbygden ofta fördyrande förutsättningar. 

Sådana skillnader kan kommunen kompensera för på annat sätt, exempelvis 

genom att ha en särskild modell för att ge högre ersättning till sådana skolor. 

Det är viktigt att hålla en sådan ersättning separerad från den socioekonomiska 

ersättningen och att även här tillämpa likabehandlingsprincipen. Om kommunen 

ger en extra ersättning till kommunala små skolor på landsbygden ska den göra 

detsamma till fristående små skolor på landsbygden.  
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Kommunen som huvudman  

I rollen som huvudman för de kommunala skolorna är det kommunens uppgift 

och ansvar att fördela resurserna utifrån de olika kommunala skolornas samlade 

förutsättningar, detta för att säkerställa kvaliteten och likvärdigheten på sina 

skolor. En fristående huvudman har motsvarande uppgift och ansvar att fördela 

resurserna till sina skolor. 

I denna roll som resursfördelare behöver kommunen beakta mer än 

systematiska skillnader i elevsammansättningen på de olika kommunala 

skolorna. För en socioekonomisk resursfördelning löser inte allt när det gäller 

att åstadkomma likvärdighet. Skolornas förutsättningar skiljer sig åt på flera 

sätt. Till exempel har de olika förmåga att göra ett bra jobb för de pengar de får, 

beroende på exempelvis organisation, förhållningssätt och skickligheten hos 

såväl skolledningen som lärarna och övrig personal. Sådana skillnader kan inte 

en socioekonomisk resursfördelning kompensera för, utan de kan kräva andra 

åtgärder. Om en kommunal skola inte fungerar tillfredsställande är det 

kommunens ansvar att komma tillrätta med situationen. Det kan handla om att 

nämnden, förvaltningsledningen eller motsvarande har en extra tät dialog med 

just den skolan, och att man gemensamt diskuterar och kommer fram till vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att förbättra skolans förmåga. 

Detta kan innebära att när kommunen tilldelat de kommunala och fristående 

skolorna pengar enligt likabehandlingsprincipen, inklusive den 

socioekonomiska ersättningen, så gör kommunen ytterligare omfördelningar av 

resurser mellan de kommunala skolorna. De faktorer som kommunen använder 

för tilldelningen efter skolornas socioekonomiska förutsättningar behöver alltså 

inte nödvändigtvis ensamt avgöra vilka resurser som respektive kommunal 

skola får
2
. På samma sätt har en fristående huvudman som driver fler skolor 

möjlighet att omfördela resurser mellan sina skolor.  

Respektive skolhuvudman kan också behöva jämna ut i lokalkostnader mellan 

sina skolor på något sätt. Skolor kan ha svårt att styra över sina lokalkostnader 

och de kan variera en hel del mellan olika skolor. 

                                                      
2
 ”Kommunernas resursfördelning till grundskolor”. Rapport 391, Skolverket 2013 
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Utgångspunkten för en 

socioekonomisk 

fördelningsmodell  
Bilden nedan beskriver sambanden mellan elevernas socioekonomiska 

bakgrund, deras förutsättningar att klara skolans mål och den socioekonomiska 

ersättningens roll för att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar 

och därmed bidra till ökad måluppfyllelse. Detta är utgångspunkten när en 

socioekonomisk fördelningsmodell ska utformas. 

Förutsättningar, process och resultat 

 

Ett sätt att i praktiken tillämpa en socioekonomisk resursfördelning är att ta 

fram en socioekonomisk modell för att på så sätt beräkna hur behoven varierar 
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mellan skolorna. En sådan modell baseras på socioekonomiska data om 

skolornas elever. Det kan exempelvis handla om föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och hur länge eleven har bott i Sverige. Sådana faktorer 

kallas också variabler eftersom dessa förhållanden varierar mellan olika 

individer. De faktorer som används för att skatta skillnaderna i behov bör väljas 

ut och viktas så att kommunen med största möjliga precision kan beräkna hur 

behoven varierar mellan skolorna. 

Med en socioekonomisk modell kan man räkna fram hur stora behoven är på 

skolorna relativt varandra, men en modell säger inget om hur många kronor mer 

den ena skolan bör få jämfört med den andra. Det senare är en fråga om hur stor 

omfördelningen ska vara. 

En fördelning som bygger på registerdata är ett relativt enkelt sätt att skatta 

skillnader i behov. Det är också en objektiv grund för resursfördelning, eftersom 

skolorna inte kan påverka underlaget som fördelningen bygger på. En sådan 

modell fångar in systematiska skillnader mellan skolorna som beror på 

socioekonomiska skillnader. Den skattar behovet för en större grupp elever men 

den säger inget säkert om hur behovet ser ut i en mindre grupp, till exempel en 

klass, eller vilket behov en enskild elev har. Modellen används endast för att 

fördela pengar mellan skolor, inte för att fördela resurser mellan klasser eller 

elever på en och samma skola. Det senare är det rektor som gör.    

Det förekommer att socioekonomisk resursfördelning beskrivs i termer av att 

skolor utöver en grundersättning får ett tillägg eller en tilläggsersättning. Här är 

det viktigt att inte förväxla socioekonomisk ersättning med den extra ersättning 

som kan utgå för elever med omfattande behov av särskilt stöd, det vill säga det 

som i skollagens bestämmelser om bidrag till fristående skolor heter 

tilläggsbelopp. Det är en särskild ersättning för elever som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd och som lämnas av kommunen enligt vissa villkor.  
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Modellen behöver vara träff-

säker, objektiv och legitim  
För att en socioekonomisk resursfördelningsmodell ska fungera bra och upp-

fylla sitt syfte behöver den vara träffsäker, objektiv och legitim. Dessa tre krav 

hänger samman med varandra, vilket bilden nedan illustrerar. Modellen upplevs 

legitim om den styr resurserna dit behoven finns och att det sker på ett objektivt 

sätt.  

Kraven på fördelningsprinciperna stödjer varandra  

 

Med träffsäkerhet avses att modellen så väl som möjligt ska fånga in skillna-

derna i elevgruppernas behov, så att ersättningen hamnar på den skola eller de 

skolor där den kan göra mest nytta. Det innebär att kommunen behöver välja 

och vikta faktorerna så att de tillsammans ger den mest träffsäkra skattningen av 

hur behoven skiljer sig åt mellan skolorna. Hur ”avancerad” modell som krävs 

för att uppnå denna träffsäkerhet varierar beroende på vilken typ av segregation 

som finns mellan skolorna och hur omfattande den är. Det hänger i sin tur till 

viss del samman med hur stor kommunen är. I mindre kommuner finns oftast 

inte lika många olika typer av segregation som i de större.  

Med objektiv avses att fördelningen bygger på data som inte kräver några sub-

jektiva bedömningar eller avvägningar samt att skolorna inte kan påverka dessa 
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data. Även om det kan råda olika uppfattningar om vilka faktorer som ska an-

vändas i en resursfördelningsmodell och hur de ska viktas så är själva datan om 

elevernas bakgrund objektiv. Tilldelningen blir också neutral genom att sko-

lorna inte tvingas anpassa sig för att få del av resurserna, vilket lätt blir fallet 

om ersättningen är villkorad och endast ges till vissa typer av insatser. När bi-

drag styrs till vissa insatser blir det mindre utrymme till andra insatser, som 

rektor kanske finner mer angelägna och mer effektiva. En fördelning som sker 

oberoende av hur ersättningen används skickar en viktig signal om förtroende 

till skolorna, att det är respektive skola som avgör vilka insatser som görs.  

Att en resursfördelningsmodell är legitim handlar om att den uppfattas som väl 

underbyggd, är begriplig och accepteras av de berörda. Det ska vara möjligt att 

förstå varför en skola får en viss tilldelning jämfört med andra skolor. Det ska 

också vara möjligt att förstå varför fördelningen kan förändras från ett år till ett 

annat. Vidare behöver modellen accepteras både av de skolor som har en stor 

andel elever med större behov och som därmed får mer pengar, och av skolor 

som får mindre pengar. Att skapa förståelse och acceptans för kommunens sätt 

att fördela resurser handlar till stor del om att förankra framtagandet av mo-

dellen och att sedan kontinuerligt informera om den. Vad man då bör tänka på 

då tas upp i ett eget avsnitt längre fram.  

En modell som uppfyller dessa krav främjar i sin tur en effektiv resursanvänd-

ning, vilket bilden nedan illustrerar. Hög träffsäkerhet innebär att ersättningen 

hamnar där de kan göra mest nytta. En objektiv fördelning ger rektor befogen-

heter att använda resurserna där de gör mest nytta. En legitim resursfördelning 

innebär att energi och fokus kan inriktas på att använda befintliga resurserna på 

bästa sätt.  

Träffsäkerhet, legitimitet och objektivitet främjar effektivitet  

 

Gör rektorerna delaktiga  

Genom att involvera rektorerna i framtagandet av modellen skapas goda förut-

sättningar att få en modell som fungerar väl för skolorna. Det innebär också en 

större möjlighet att skapa förståelse och acceptans för fördelningsprinciperna 

hos denna nyckelgrupp. Det är särskilt viktigt att modellen upplevs som legitim 
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av rektorerna när den införs, eftersom några skolor kommer att få mindre 

pengar när andra skolor får mer.   

Socioekonomisk resursfördelning är ett stegvis arbete  

Kommunens arbete med socioekonomisk resursfördelning består av flera delar 

eller steg. Det handlar om att:  

1. Ta reda på vilka skillnader som finns 

2. Ta fram en modell för att beräkna skillnaderna i behov   

3. Beräkna hur behoven varierar mellan skolorna – årliga beräk-

ningar 

4. Avgöra graden av omfördelning 

5. Informera om resursfördelningsmodellen  

6. Följa upp vad ersättningen leder till 

7. Följa upp modellens träffsäkerhet 

På kommande sidor beskrivs hur kommunen kan gå till väga steg för steg. 

Kommuner har givetvis olika utgångsläge inför detta arbete, beroende av om 

man redan använder sig av socioekonomiska faktorer i sin resursfördelning eller 

om det är något helt nytt för kommunen.  
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Steg 1. Ta reda på vilka 

skillnader som finns 
Ett led i att ta fram en väl underbyggd modell för resursfördelning handlar om 

att få med de skillnader i skolornas elevsammansättning som har betydelse för 

elevernas behov. Ju större en kommun är och ju fler olika typer av skolor finns i 

kommunen, desto mer sannolikt är det att det finns skillnader mellan olika sko-

lors elevsammansättning. Å andra sidan har sannolikt en del mindre kommuner 

inget behov alls av en socioekonomisk fördelning. Det är bara om det finns 

påtagliga skillnader mellan skolornas resultat som det är motiverat att ta reda på 

om det finns några skillnader mellan skolorna vad gäller socioekonomiska för-

utsättningar. 

Kommunen behöver inte på förhand, alltså redan innan arbetet med att ta fram 

modellen påbörjas, bestämma hur många och vilka faktorer som ska vara med i 

modellen. Tvärtom kan det vara en fördel att hålla detta öppet tills man närmare 

undersökt vilka skillnader som finns.   

Verksamhetsföreträdare såsom rektorer har ofta erfarenheter av och uppfatt-

ningar om vad i elevernas bakgrund som har betydelse för deras behov. Det 

talar för att involvera rektorerna i arbetet med att ta reda på vilka skillnader som 

finns mellan skolorna.  

För de flesta kommuner blir ett första steg att från Statistiska centralbyrån 

(SCB) beställa en bred sammansättning data om elevernas socioekonomiska 

bakgrund som kommunen vet eller tror kan ha samband med elevernas behov. 

På så vis framträder en bild av vilka skillnader som eventuellt finns i elev-

sammansättningen på de olika skolorna i kommunen. Det blir då tydligt vilka 

socioekonomiska faktorer som kommunen behöver ta hänsyn till för att ge 

skolorna likvärdiga förutsättningar. 

En utgångspunkt kan vara att beställa data för de faktorer som andra kommuner 

använder sig av i sina fördelningsmodeller. Det är faktorer som visat sig ha 

samband med elevernas betygsresultat och som därför antas ha samband med 

elevernas behov. Vanligast förekommande är föräldrarnas utbildningsbakgrund 

och migrationsbakgrund. Andra faktorer som förekommer är kön, förekomsten 
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av försörjningsstöd i familjen samt familjesammansättning, det vill säga om 

eleven bor med en eller båda sina föräldrar.   

Ett par av storstadskommunerna har i sina fördelningsmodeller inte bara med 

faktorer som gäller elevens bakgrund utan även sådana som gäller elevens om-

givning. Det är faktorer för om eleven bor i ett bostadsområde eller om eleven 

går på en skola som har många elever som riskerar att inte uppnå målen.  

För mindre kommuner kan det räcka att titta på hur elevsammansättningen 

skiljer sig åt mellan skolorna genom att använda Skolverkets databas SIRIS. 

Den visar elevsammansättningen på skolorna vad gäller andel flickor, andel 

elever med utländsk bakgrund och andel elever med minst en förälder med 

eftergymnasial utbildning. Om kunskapsresultaten skiljer sig påtagligt mellan 

skolorna trots små skillnader utifrån data i SIRIS behöver kommunen beakta 

detta i sin resursfördelning. Då kan det antingen vara motiverat att gå vidare och 

undersöka fler faktorer som kan skilja sig mellan skolorna. Eller, om samtliga 

skolor är kommunala, kan det snarare vara en sak för kommunen i egenskap av 

huvudman att se till att olika typer av resurser styrs till skolorna utifrån deras 

skillnader i resultat. 

Faktorer som har samband med elevernas skolresultat 

Nedan beskrivs faktorer som används av kommuner vid resursfördelning mellan 

skolor. Att det finns ett samband mellan dessa faktorer och elevernas betygs-

resultat är belagt. En del faktorer finns med i Skolverkets analysverktyg SALSA 

och andra faktorer finns med i den analys som Uppsala kommun lät göra 2003 

och som bekräftas i SCB:s analyser av hela rikets elevunderlag
3
.   

Föräldrarnas utbildningsbakgrund 

Den faktor som visat sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår målen 

är föräldrarnas utbildningsnivå. Givetvis finns det många elever vars föräldrar 

har en kort utbildning som klarar sig bra i skolan. Men det finns en rad för-

hållanden som oftast gör det mer gynnsamt när föräldrarna har en längre utbild-

ning. Det ger lättare en självbild av att man själv kommer att lyckas i skolan och 

att man ser sig själv i framtiden med ett arbete som kräver utbildning. Ett hem 

där föräldrarna har längre utbildning innebär också oftare uppväxtvillkor som 

gynnar den språkliga utvecklingen, liksom engagemang och stöd i barnets 

skolgång. 

Det finns olika sätt att beräkna föräldrarnas utbildningsnivå. Ett sätt är att väga 

samman föräldrarnas utbildningsnivå, där värdet 1 motsvarar högst grundskole-

utbildning, värdet 2 motsvarar högst gymnasieutbildning och värdet 3 motsvarar 

två års eftergymnasial utbildning eller mer. Om många elever i kommunen har 

föräldrar med forskarutbildning kan det finnas skäl att ta med det som en egen 

grupp.  

  

                                                      
3
 SCB:s riksmodell för resursfördelning 
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Ett annat sätt att beräkna faktorn är att ta utbildningsnivån hos den förälder som 

har högst utbildning. Vilket sätt man använder beror på vilken matematisk mo-

dell man avser att använda för att beräkna elevernas behov. De olika alternati-

ven beskrivs i kommande avsnitt.  

Migrationsbakgrund   

Den breda definitionen av utländsk bakgrund avser såväl elever som är födda 

utomlands som elever födda i Sverige, men vars föräldrar är födda utomlands. 

Sett till hela denna grupp är det fler som inte uppnår målen jämfört med genom-

snittet. Men om man förutom utländsk bakgrund samtidigt tar hänsyn till om 

eleven anlänt för mindre än sju år sedan, till föräldrarnas utbildningsnivå och 

om familjen har försörjningsstöd så försvinner utländsk bakgrund som förkla-

ring. Det vill säga det är inte svårare för elever med utländsk bakgrund att klara 

skolan när de har bott i Sverige i minst sju år om de för övrigt har samma förut-

sättningar som elever med svensk bakgrund. Att nyligen anlända har svårigheter 

att lyckas i skolan under ett antal år hänger samman med att det tar flera år in-

nan eleven tillägnat sig det svenska språket så bra att den även fullt ut förstår 

det mer abstrakta språk som används i undervisningen. Vid vilken ålder eleven 

kommit till Sverige påverkar också hur lång tid det tar att komma ikapp. Sko-

lans kompetens för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med flerspråkiga 

elever är en annan faktor som påverkar den tid det tar för eleverna att nå målen.  

Det finns alltså skäl att ta hänsyn till hur nyligen eleven kommit till Sverige. På 

samma vis har det betydelse vid vilken ålder eleven kommit till Sverige.  

Om kommunen ger ersättning till skolorna för nyanlända elever separat behöver 

man givetvis ta hänsyn till det i utformningen av den socioekonomiska ersätt-

ningen. Samma behov ska inte ersättas två gånger. Om ersättningen för nyan-

lända ges separat för en kortare period, till exempel de två första åren av nyan-

lända elevers skolgång, kan det ändå vara motiverat att ha med faktorn migra-

tionsbakgrund i den socioekonomiska ersättningen, exempelvis ”anlänt för 3-6 

år sedan”.  

Elever som är utrikes födda, men vars föräldrar är födda i Sverige, bör lämp-

ligen inte räknas med i gruppen nyligen anlända. Detsamma gäller elever som 

nyligen anlänt från de övriga nordiska länderna. De liknar i sina betygsresultat 

mer de som bott i Sverige mer än sju år, än de som nyligen anlänt. Därför kan 

det vara lämpligt att begränsa gruppen nyligen anlända till utomnordisk in-

vandring.  

Elevens kön 

Det är givetvis många pojkar som är högpresterande i skolan, men sett till grup-

pen som helhet är det fler pojkar än flickor som inte uppnår betygsmålen. Det 

finns skillnader i inställningen till skolarbete som kan bero på könsrollerna. 

Dessutom är det betydligt vanligare att pojkar signalerar att skolan inte fungerar 

bra med utåtagerande beteenden som skapar problem både för klasskamrater 

och för dem själva. Detta kan vara ett motiv att ta med kön som en faktor vid 

resursfördelning. I den mån som könsfördelningen mellan skolorna är relativt 
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jämn är det dock mindre relevant att ha med faktorn. Observera att om faktorn 

kön tas med så är inte det ett ställningstagande till hur resurser ska fördelas 

mellan pojkarna och flickorna. Att ta med faktorn kön innebär endast att skolor 

med en högre andel pojkar får mer resurser. 

Förekomsten av försörjningsstöd i elevens familj  

Att en elevs förälder eller föräldrar uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak 

till att elever riskerar att misslyckas. Däremot finns det ofta i denna grupp ele-

ver som upplevt krig och flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig 

eller elever som på andra sätt upplever stora påfrestningar i sina familjer. 

Eftersom det inte finns statistik över sådana omständigheter kan faktorn för-

sörjningsstöd bidra till att fånga in detta.  

Familjesammansättningen 

Att en elev lever med bara en förälder eller bor växelvis hos båda sina föräldrar 

behöver självklart inte orsaka svårigheter att klara skolan. Tvärtom kan eleven 

ibland få mer hjälp och stöd av sina föräldrar efter en separation. För andra 

elever som bor med en förälder kan situationen innebära ekonomiska påfrest-

ningar och samvariera med utsatthet på andra sätt som försvårar för eleven. Men 

sett till hela gruppen elever som bor med en vårdnadshavare, är risken att inte 

uppnå målen högre för dem än för de elever som bor med båda sina vårdnads-

havare. Samtidigt kan man säga att faktorn inte är ideal just för att gruppen 

elever som bor med en vårdnadshavare är så heterogen och gruppen kan se olika 

ut på olika skolor. Därför bör man vara uppmärksam på om det verkar bli ett 

rimligt utfall när man tar med denna faktor. 

Andra faktorer som kan vara aktuella  

De faktorer som ovan beskrivits handlar om elevens bakgrund och hur den kan 

antas påverka förutsättningarna att lyckas i skolan. Men även elevens omgiv-

ning, i form av var hon eller han går i skolan och bor, har betydelse för elevens 

behov.  

Skolans betydelse för behoven 

Ju mer socioekonomiskt homogen elevsammansättningen på en skola är, desto 

starkare blir sambandet mellan elevgruppens sociala bakgrund och skolans re-

sultat
4
.  Denna effekt på skolans resultat beror dels på den så kallade 

kamrateffekten, dels på att studiemotiverade elever tenderar att söka sig till 

vissa skolor.  

Den risk en elev löper att inte lyckas i skolan samvarierar både med elevens 

egen sociala bakgrund och med elevgruppens sociala bakgrund och hur den 

gruppen presterar. Eleverna är varandras resurser och hinder. Eleverna kan 

stimulera eller störa varandra. Eleverna påverkas också indirekt genom elev-

sammansättningens betydelse för vilket skolklimat/kultur/normsystem och vilka 

förväntningar på eleverna som skolan lyckas skapa. Detta kallas kamrateffekt 

                                                      
4
 ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” Skolverket 2009 
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och den påverkar starkast svagpresterande elever
5
.  Skolverket lyfter i samband 

med den senaste PISA-undersökningen fram att det finns ett samband mellan 

elevsammansättningen och skolans förväntningar på eleverna och hänvisar till 

sin rapport ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?”
6
.   Förväntningarna har 

i sin tur stor betydelse för elevernas resultat
7
.   

Att elever lyckas bättre på skolor där många elever lyckas behöver inte enbart 

bero på kamrateffekten. Det kan också bero på att mer studiemotiverade elever 

söker sig till dessa skolor och att det är därför skolorna får bättre resultat. Inom 

alla socioekonomiska grupper finns det elever som är mer eller mindre studie-

motiverade. Bakom studiemotivationen kan finnas en tro på skolans betydelse 

och möjlighet för framgång i livet. Studiemotivationen kan också bero på hem-

förhållandena, om de är stöttande och stimulerande eller om de omvänt är 

otrygga och omsorgen sviktar. Skolor som har en socioekonomiskt gynnsam 

elevsammansättning attraherar studiemotiverade elever från alla socioekono-

miska grupper
8
.    

Detta är faktorer som kan beaktas och hanteras genom att kommunen lägger på 

ytterligare resurser just för de skolor som har den större socioekonomiska tyng-

den. Eller så kan kommunen resonera som så att genom en tillräckligt kraftig 

omfördelning så beaktas även effekten på skolnivå. En kraftigare omfördelning 

innebär att skolor med den högsta koncentrationen elever med större behov får 

en högre tilldelning och det är ju dessa skolor som har den största skolnivå-

effekten. 

Bostadsområdets betydelse för behoven  

Det finns även ett samband mellan hur väl eleven lyckas i skolan och vilket 

bostadsområde som eleven bor i. Bland de största städerna förekommer att ele-

vernas bostadsområde används som en faktor i deras fördelningsmodeller. För 

en del kommuner kan boende i byar och glesbygd eventuellt vara en faktor av 

betydelse. Hur man fångar in betydelsen av var eleverna bor beskrivs dock inte 

närmare i denna skrift.  

Större behov de första skolåren i socialt utsatta områden  

Kommunen kan inom ramen för en socioekonomisk fördelningsmodell välja att 

göra särskilda satsningar. Det finns forskningsstöd för att det är särskilt effektivt 

att låta elever i de första skolåren gå i mindre klasser, i synnerhet om eleverna 

har socialt utsatta hemförhållanden
9
.  En förklaring till att mindre 

undervisningsgrupper är särskilt gynnsam just de första skolåren för barn från 

utsatta grupper är att dessa barn, i jämförelse med barn som kommer från en 

socioekonomisk kultur som mer liknar skolans, kan behöva ett tätare samspel 

med läraren för att utveckla en elevroll som är framgångsrik i skolan.  

                                                      
5
 Skolverket 2009 

6
 ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” Rapport 374, Skolverket 2012 

7
 ”PISA 2012”, sammanfattning av rapport 398, Skolverket 2013 

8
 Skolverket 2009 

9
 Gustafsson och Myrberg: ”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat”, 

Skolverket 2002 
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Detta kan vara ett motiv att förstärka den kompensatoriska insatsen i exempel-

vis förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 på skolor med större social tyngd än 

kommungenomsnittet.  På samma sätt kan det vara angeläget med kompensa-

toriska insatser i förskolan. I bilaga 2 förs några resonemang om hur kommunen 

kan tänka när det gäller socioekonomisk resursfördelning till förskolor.  

Ska även elever från andra kommuner ingå? 

På skolorna i en kommun kan det gå elever som är folkbokförda i en annan 

kommun. Ska även de ingå i underlaget för att beräkna skolornas socioekono-

miska elevsammansättning? Ett sätt att resonera här är att endast ta med elever 

folkbokförda i den egna kommunen, eftersom det bara är för de eleverna som 

kommunen betalar ersättning. Men man kan också resonera som så att för att 

uppnå likvärdighet mellan skolorna är det hela elevunderlaget, det vill säga 

även elever från andra kommuner, som bör vara med i beräkningen av den so-

cioekonomiska sammansättningen. 
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Steg 2. Ta fram en modell 

för att beräkna skillnaderna i 

behov 
Det finns olika sätt att gå tillväga för att komma fram till vilka faktorer som ska 

vara med i en resursfördelningsmodell och vilka vikter de ska ges.  

Ett alternativ är att utifrån verksamhetsstatistik, till exempel omfattningen av 

olika typer av stöd som ges i kommunen till olika grupper, resonera sig fram till 

vilka faktorer som bäst fångar in skillnaderna i behov och hur de ska viktas. 

Verksamhetsföreträdare kan i kraft av sina erfarenheter bidra till resonemangen. 

Ett andra alternativ är att göra en statistisk analys av sambanden mellan elevers 

betyg och deras socioekonomiska bakgrund. Dessa båda alternativ för att be-

räkna skillnaderna i behov beskrivs nedan.  

Ett tredje alternativ är att utgå från sambanden mellan skolors socioekonomiska 

sammansättning och deras betygsresultat. Så görs i Skolverkets analysverktyg 

SALSA
10

.  Dock är det inte idealt att rakt av använda SALSA eftersom man där 

inte utgår från de betygsresultat som kan antas hänga samman med större be-

hov. I dagsläget görs inte beräkningar anpassade för att skatta behov och därför 

beskrivs inte detta alternativ närmare i denna skrift.  

Alternativ 1: Välj och vikta faktorer utifrån erfarenheter och 

uppgifter om olika gruppers behov   

I detta alternativ grundas valet av faktorer och viktningen på de erfarenheter och 

uppgifter som finns i kommunen. Man tar helt enkelt utgångspunkt i vad kom-

munen vet om olika elevgruppers behov av stöd och stimulans.  

                                                      
10

 Skolverkets analysverktyg SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors 

betygsresultat för årskurs 9, med hänsyn till skolornas socioekonomiska elevsammansättning. Det 

betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten (genomsnittligt 

meritvärde samt andel elever med godkänt i samtliga ämnen) sätts i relation till ett antal 

bakgrundsfaktorer/socioekonomiska faktorer. Det är föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, 

andel elever som är nyanlända (kommit till Sverige under de senaste fyra åren) och fördelningen 

pojkar/flickor som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för resultaten i modellen har 

föräldrars utbildningsnivå. 
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För att få svar på vilka faktorer som har betydelse kan man besvara exempelvis 

följande frågor: Vad vet vi om olika gruppers behov? Vilka grupper har större 

behov av stöd och stimulans än andra? Vad i elevernas socioekonomiska bak-

grund påverkar skolans möjligheter att skapa en gynnsam lärandemiljö? Vilka 

faktorer samvarierar med hur stora utmaningar skolorna har?  

Det är bara faktorer som fördelar sig olika mellan skolorna som behöver tas 

med i fördelningsmodellen. Om till exempel pojkarna är jämt fördelade mellan 

skolorna behöver inte kön vara med i en fördelningsmodell. Å andra sidan kan 

det vara en fördel att ta med alla faktorer som kan ha betydelse för elevernas 

behov, för att gardera sig för eventuella framtida förändringar. Om nya skolor 

etablerar sig och de attraherar vissa elevgrupper kan fler faktorer få betydelse 

för att fånga in skillnaderna mellan skolorna. 

Om elever med utländsk bakgrund fördelar sig mellan skolorna på ett sätt, men 

nyligen anlända elever fördelar sig på ett annat sätt, då är det motiverat att ta 

med faktorn nyligen anlända. Annars underskattas behoven för skolor med 

många nyligen anlända elever och överskattas behoven i skolor där många 

elever har utländsk bakgrund men där få nyligen anlänt. 

För att bestämma hur stor vikt de olika faktorerna ska ha relativt varandra bör 

man i kommunen ha eller skapa sig en uppfattning om vad det kostar att till-

godose de olika behov som finns. Ett sätt är att fråga rektorerna om detta. Vilka 

typer av insatser behöver olika grupper? Hur stor andel av gruppen behöver 

insatser? Vad kostar de olika insatserna?  

Den vikt som faktorerna ska ges kan också påverkas av vad den socioekono-

miska ersättningen är tänkt att täcka och vilka andra ersättningar som skolorna 

eventuellt får. Utgår det en separat ersättning för exempelvis svenska som and-

raspråk, studiehandledning på modersmålet och introduktion för nyanlända? Är 

elevhälsan och handledning och konsultation av specialister utformade som så 

kallade fria nyttigheter som skolorna själva inte behöver betala för? Det behöver 

beaktas när skillnaderna i behov beräknas.  

Alternativ 2: Välj och vikta faktorer utifrån statistiska sam-

band mellan elevers socioekonomiska bakgrund och elevers 

betyg 

I alternativ 1 som beskrivs ovan resonerar man sig fram till val av faktorer och 

viktning av dessa. I alternativ 2 är det istället statistiska beräkningar för riket 

eller för kommunen, som ligger till grund för valet av faktorer och viktningen 

av dessa.  

Utgångspunkten för detta sätt att räkna är att de elever som riskerar att inte 

uppnå godkänt är de elever som behöver mera stöd. Då kan man använda be-

tygsresultat för att få fram socioekonomiska faktorers betydelse för elevernas 

behov.  Sambandet mellan betyg i årskurs 9 och socioekonomisk bakgrund 

ligger till grund för fördelningen. För att ringa in den grupp elever som har stora 

behov gäller det att välja betygsresultat som brukar hänga samman med stora 

behov. Elever som inte når målen i två eller flera ämnen har ofta haft stora be-
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hov. Men att inte nå målen i ett ämne behöver inte tyda på stora behov. Därför 

kan det vara bättre att just begränsa gruppen till elever som inte uppnått godkänt 

i två eller flera ämnen. Gruppen kan kompletteras med de elever som saknar 

godkänt i bara ett ämne om det handlar om ämnen som anses särskilt viktiga, 

som svenska, engelska och matematik vilka krävs för behörighet till gymnasie-

skolans nationella program.  

Vilka socioekonomiska bakgrundsfaktorer som påverkar risken att eleverna inte 

uppnår målen undersöks statistiskt. För varje individ kopplas avgångsbetyget 

samman med socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Med hjälp av regressions-

analys får man fram hur mycket risken att inte uppnå godkänt ökar beroende på 

olika bakgrundsfaktorer. 

SCB gör denna typ av beräkningar för alla avgångselever i hela riket. En annan 

möjlighet är att kommunen beställer statistik från SCB för ett antal årskullar av 

kommunens egna avgångselever i årskurs 9, eventuellt kompletterat med elev-

kullar från några andra liknande kommuner. Det gäller att få ett tillräckligt stort 

underlag för att få statistiskt säkerställda samband mellan olika socioekono-

miska faktorer och betygsresultaten.  

På detta vis kan man få fram vilka faktorer som har starkast samband med att 

inte nå godkänt, och man får även fram hur stor betydelse de olika faktorerna 

har. Det vill säga kommunen behöver inte resonera sig fram till vilka faktorer 

som ska användas. Det visar den statistiska analysen. Analysen ger även stöd 

för att bestämma vilka vikter de ingående faktorerna ska ha. 

Vilket av de två alternativen ska kommunen välja? 

Antingen väljer kommunen ett av alternativen eller så testar man båda. Genom 

att pröva olika alternativ kan man se om det verkar spela någon roll vilket sätt 

man använder. Om det skattade behovet per skola blir snarlikt för de olika 

alternativen kan det vara lämpligt att välja den variant som är enklast att för-

valta eller den som är lättast att få acceptans för.   

Hur faktorer väljs och viktas och hur beräkningarna görs i kommunernas resurs-

fördelningsmodeller är ett angeläget utvecklingsområde. Det är betydelsefullt 

att utbyta erfarenheter och för en dialog kring detta kommuner emellan, liksom 

att ta tillvara vad forskning och andra undersökningar visar. 
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Steg 3. Beräkna hur behoven 

varierar mellan skolorna – 

årliga beräkningar 
När kommunen har fått fram en modell som bygger på hur behoven varierar 

mellan olika kategorier elever är nästa steg att använda denna modell för att 

skatta hur behoven varierar mellan olika skolor det aktuella året.  

Utifrån kommunens elevregister över de elever som aktuellt läsår går på de 

olika skolorna tar SCB fram statistik om den socioekonomiska sammansätt-

ningen på skolorna. Med hjälp av valda och viktade faktorerna beräknas hur 

behoven varierar mellan skolorna det aktuella året.  

Om skillnaderna mellan skolorna är små och det inte finns anledning att anta att 

det skett påtagliga förändringar mellan skolorna, är det inte nödvändigt att upp-

datera beräkningarna varje år. 

Beräkningsmodeller för en skolas relativa behov 

På det sätt kommunen skapat sin modell med faktorer och vikter avgör hur man 

sedan kan göra de årliga beräkningarna av det genomsnittliga behovet per skola. 

Beräkningen kan göras med enklare eller mer avancerad matematik.  

Ett enkelt sätt är att utgå från uppgifterna från SCB om andelen elever som 

tillhör de olika kategorierna och multiplicera respektive andel med den vikt som 

bestämts för respektive kategori. Det sättet kan användas oavsett om man til-

lämpat alternativ 1 eller 2 för att välja och vikta faktorer.  

Om kommunen använt alternativ 2 för att välja och vikta faktorer har man utgått 

från faktorernas samband med att inte uppnå målen. Då kan man använda ett 

mer avancerat sätt för att beräkna en skolas relativa behov. Det innebär att til-

lämpa samma beräkningar som använts för att ta fram modellen och då beräkna 

skattad risk att eleverna inte når målen. Den beräknade risken betyder inte, att 

eleverna ”här och nu” riskerar att missa målen, till exempel i förskoleklass. I 

själva verket betyder det att om eleverna hade gått i årskurs 9 så hade de utifrån 

sin socioekonomiska bakgrund haft denna risk att inte nå målen. Sen är ju tan-
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ken att om de får bra stöd genom hela skoltiden, bland annat med hjälp av den 

socioekonomiska fördelningen, så kommer denna prognostiserade risk på skam. 

Årliga beräkningar genom att multiplicera vikter med andel 

elever per kategori – ett exempel med enklare beräkning 

Tabellerna nedan illustrerar med ett exempel hur uppgifterna från SCB kan 

användas för att få fram det index som behövs för att beräkna den socioekono-

miska ersättningen det aktuella budgetåret. 

Tabell 1. Poängberäkning utifrån viktade faktorer 

 Utbildningsnivå Kön Ekonomiskt bistånd 

  För-
gymnasia

l 

Gymnasia
l 

Efter-
gymnasial 

Flickor Pojkar Ej 
försörjnings-

stöd 

Försörjnings
-stöd   

Vikt 3 2 1 1 1,5 1 3  

         
Andel elever   

Skola A 15 % 30 % 55 % 37 % 63 %   76 % 24 %  

Skola B   0 %   5 % 95 % 66 % 34 % 100 %   0 %  

Kommune
n   6 % 29 % 65 % 49 % 51 %   92 %   8 % 

 
         

Poäng (andelen multiplicerat med vikten) 
Sum-
ma  

Skola A 0,45 0,60 0,55 0,37 0,95 0,76 0,72 4,40 

Skola B 0,00 0,10 0,95 0,66 0,51 1,00 0,00 3,22 
Kommune
n 0,18 0,58 0,65 0,49 0,77 0,92 0,24 3,83 

 

Vikt 

Kommunen i exemplet har valt en modell med faktorerna utbildning, kön och 

försörjningsstöd. För utbildning har kommunen satt vikten 3 om förälderns 

utbildning är högst grundskola, vikten 2 om högsta utbildning är gymnasieskola 

och så vidare. 

Andel elever 

Från SCB har kommunen fått uppgifter om elevsammansättningen på alla sko-

lor. På skola A finns 15 procent elever vars föräldrar har högst grundskola, 30 

procent elever vars föräldrar har högst gymnasieskola och så vidare.  
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Poäng 

Sedan görs en beräkning av skola A:s poäng.  

Vikten för grundskola (3) multipliceras med skola A:s andel elever vars föräld-

rar har högst grundskola (15 %). Alltså 3*0,15= 0,45 poäng. Vikten för gymna-

sieskola (2) multipliceras med A:s andel elever vars föräldrar har högst gymna-

sieskola (30 %) och så vidare.  

Därefter summeras en skolas samtliga poäng. För skola A blir det 

0,45+0,60+0,55+0,37+0,95+0,76+0,72=4,40 

Ett annat sätt att uttrycka denna beräkning för skola A är följande: 

(3*15 % elever vars föräldrar har högst grundskola + 2 * 30 % elever vars för-

äldrar har högst gymnasieskola + 1 * 55 % elever vars föräldrar har efter-

gymnasial utbildning +1 * 37 % elever som är flickor + 1,5 * 63 % elever som 

är pojkar + 1 * 76 % elever vars föräldrar ej har försörjningsstöd + 3 * 24 % 

elever vars föräldrar har försörjningsstöd ) = 4,40 = skolans genomsnittliga 

poäng per elev.  

Ett tredje sätt är att med algebra uttrycka denna beräkning för skola A: 

Aj=∑ai xi 

Där ai är viktfaktor för variabelvärde i (till exempel elever vars föräldrar har 

högst grundskola) och xi är andelen (0-1) som uppfyller det kriteriet och Aj den 

totala viktfaktorn för skolan som betraktas (A). 

Beräkningarna kan göras i ett kalkylark med den uppställning som visas i 

ovanstående tabell. Här presenteras värdena utan decimaler. Men värden utan 

avrundningar ska användas när beräkningarna görs. 

Index 

Nästa steg är att utifrån skolornas poäng beräkna respektive skolas indexvärde, 

närmare bestämt skolornas värde i relation till kommunsnittet. Genom att divi-

dera respektive skolas värde med värdet för kommunen skapas indexvärden, så 

som visas i nedanstående tabell. 

Tabell 2. Beräkning av index utifrån poäng 

Index (kommunen=1) Beräkning (från summa i föregående tabell) Index 

Skola A 
 

4,40 / 3,83= 1,15 

Skola B 
 

 3,22 / 3,83= 0,84 

Kommunen    3,83 / 3,83= 1,00 

 

Årliga beräkningar genom att beräkna förväntad risk att inte nå 

målen – ett exempel med mer avancerad beräkning 

Som tidigare nämnts: om kommunen valt alternativ 2 för att välja och vikta 

faktorer är det möjligt att låta en statistiker räkna ut förväntat värde för skolorna 
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med samma typ av statistiska beräkningar som använts för att få fram faktorer 

och vikter. Det innebär att uppgifter på individnivå används för att beräkna en 

”prognostiserad risk” att eleverna inte når målen. Dessa beräkningar förutsätter 

statistisk kompetens, som kan köpas av SCB eller på annat håll. Då får kommu-

nen uppgifter om den procentuella risken att eleverna på respektive skola inte 

skulle nå målen om de hade gått i årskurs nio. Sedan återstår bara för kommu-

nen att omvandla de beräknade riskerna till ett index, så som visas i nedan-

stående tabell, för att sedan beräkna ersättningen i kronor per elev. 

Tabell 3. Beräkning av index utifrån prognostiserad risk att inte nå målen  

 

Prognostiserad risk att 
inte få godkänt i två eller 
flera ämnen 

Beräkning av index    
kommunen=1 

Index kommunen=1 

Skola A 20 %  20 % /12 % 1,67 

Skola B 6 %  6  % /12 % 0,50 

Kommunen 12 %  12 % /12 % 1,00 

 

Skilj på historiska och aktuella data  

Det är lätt att blanda samman beräkningar för att göra själva modellen med 

beräkningar av det årliga behovet på respektive skola. När modellen skapas 

använder man historiska data från alla skolor om vilka samband som faktiskt 

visat sig generellt haft betydelse för elevernas behov eller till exempel ett riks-

snitt för samband mellan avgångsbetyg och elevernas socioekonomiska bak-

grund. När modellen årligen tillämpas använder man aktuella data om elev-

grupperna på respektive skola och gör en prognos om vilka behov denna 

elevgrupp har. 

Olika data används vid framtagande respektive tillämpning av modell 

Ta fram en modell genom att välja och 
vikta faktorer. 

Det görs t.ex. med hjälp av 

• Historiska data om sambanden 
mellan alla elevers socioekonomiska 
bakgrund och betygsresultat 

• Verksamhetsstatistik  
• Forskning och beprövad erfarenhet 

 

 Beräkna årligen hur behoven varierar 
mellan skolorna  

Det görs med hjälp av 

• fastställd modell som tillämpas på 
aktuella data om socioekonomisk 
bakgrund för respektive skolas 
elever  
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Steg 4. Avgöra graden av 

omfördelning 
Kommunen måste ta ställning till och avgöra hur stor andel av budgeten som 

ska avsättas för socioekonomisk ersättning. En utgångspunkt kan vara att be-

döma hur mycket som krävs i grundersättning, det vill säga hur mycket pengar 

behöver den eller de skolor som har gynnsammast elevsammansättning. Ut-

gångspunkten kan också vara den omvända: Hur mycket mer resurser behöver 

den eller de skolor som har en socioekonomiskt utmanande situation för att det 

ska bli likvärdigt mellan skolorna i kommunen? 

Hur stor omfördelningen ska vara är ytterst en politisk fråga. Det är inte ovan-

ligt att det här råder olika uppfattningar, vilket gör att frågan behöver belysas 

grundligt.   

Infasning 

Om det blir stora minskningar i ersättning till några skolor kan det vara lämpligt 

att fasa in den nya fördelningen över flera år. En variant är att låta höjningarna 

slå igenom helt första året medan minskningarna tas i två etapper. Denna variant 

innebär att en del av den socioekonomiska ersättningen får användas för att 

finansiera infasningen. På samma vis kan kommunen överväga om det ska fin-

nas en begränsning i hur mycket ersättningen får minska från ett år till ett annat. 

Minskningen i ersättning bör inte vara större än att det finns rimliga förutsätt-

ningar för skolorna att göra motsvarande kostnadsminskningar.   

Kalkylerade kostnader ger en fingervisning   

För att konkretisera vilka insatser som blir möjliga med en större tilldelning kan 

kommunen göra kalkyler över vad olika insatser kostar. Det kan exempelvis 

handla om att bedöma kostnaden för att minska antalet elever i klassen, att ut-

öka personalen inom elevhälsan eller att ordna kompetensutveckling. Det kan 

också handla om att bedöma vilka kostnader som är förenat med att rekrytera 

och behålla särskilt skickliga lärare och skolledare. Sådana beräkningar bör 

lämpligen kombineras med en grov skattning av hur behovet av dylika insatser 

varierar mellan skolorna. Det betyder inte att kommunen bestämmer hur den 

socioekonomiska ersättningen ska användas av skolorna, utan att kommunen 
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med hjälp av konkreta exempel kalkylerar skillnaderna i skolornas behov av 

resurser.  

Progressiv omfördelning 

Man kan göra fördelningen progressiv istället för linjär. Det vill säga att om 

behovet för en skola har beräknats till dubbelt mot snittet så får skolan mer än 

dubbelt så mycket i socioekonomisk ersättning. Det kan vara ett sätt att fånga in 

effekten på skolnivå, om behoven enbart har beräknats på individnivå. Man kan 

också resonera så som tidigare nämnts, att omfördelningen har gjorts tillräckligt 

kraftig och därför fångar in effekterna på skolnivå även utan en progressiv om-

fördelning. Att se hur utfallet blir för kommunens skolor med olika sätt att göra 

beräkningarna, kan vara ett sätt att komma fram till vilken konstruktion som är 

lämplig. 

Utrymme för omfördelning 

Hur stor omfördelningen blir, begränsas av hur mycket pengar som avsätts för 

socioekonomisk fördelning. Men omfördelningens storlek beror inte enbart på 

hur många kronor per elev som avsätts. Omfördelning kan göras större eller 

mindre beroende på hur uträkningen konstrueras. 

De tre diagrammen nedan visar hur samma mängd pengar kan leda till olika 

grad av omfördelning, beroende på hur beräkningen av kronor per elev görs. 

Varje stapel representerar en skola. Stapelns höjd visar den socioekonomiska 

ersättningen i kronor per elev. Linjen visar nivån för den genomsnittliga tilldel-

ningen. Den del av staplarna som sticker upp ovanför linjen åskådliggör hur 

mycket några skolor får utöver snittet. Det vita området under linjen och ner till 

staplarna visar hur mycket mindre än snittet några skolor får. Man kan säga att 

hur staplarnas höjd avviker från linjen åskådliggör graden av omfördelning. 

Olika grad av omfördelning 

   
 

Anta att kommunen avsätter 10 000 kr per elev i socioekonomisk fördelning 

och att utfallet blir som lägst 5000 kr per elev. Om det är önskvärt med 

50 procent högre omfördelning kan man istället göra beräkningen på 15 000 kr 

per elev och därefter dra ifrån 5000 kr per elev. Denna effekt åskådliggörs i 

diagrammen ovan. I bild 2 ser man att det blir en större spridning och därmed 

en kraftigare omfördelande effekt än för ursprungsalternativet som visas i 

bild 1. Man har ökat omfördelningen utan att ha ökat antal kronor per elev som 

används för socioekonomisk ersättning. Man kan också göra en variant där ett 

Bild 1 Bild 2 Bild 3
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antal skolor inte får någon socioekonomisk ersättning alls och de som får, får 

desto mer. Det visas i bild 3. Man kan även lägga in ett tak i omfördelningen 

om utfallet anses ge orimligt hög tilldelning till de skolor som får mest. 

Schemat nedan sammanfattar de alternativa möjligheter att utforma och tillämpa 

en fördelningsmodell som beskrivits i steg 2 (ta fram en modell för att beräkna 

skillnaderna i behov), steg 3 (beräkna hur behoven varierar mellan skolorna -

årliga beräkningar) och steg 4 (avgöra graden av omfördelning).    

Alternativa möjligheter att utforma och tillämpa en fördelningsmodell 
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Steg 5. Informera om resurs-

fördelningsmodellen  
När kommunen har en färdig resursfördelningsmodell är det viktigt att infor-

mera om den. Det faller sig naturligt att det är tjänstemän på den förvaltning 

som arbetat fram modellen som redogör för modellen och förklarar hur den är 

uppbyggd.  Informationen bör ge svar på ett antal frågor: Vad är syftet med 

modellen? Hur har modellen tagits fram? Varför används vissa faktorer och 

andra inte, hur har de viktats och varför? Hur görs den årliga beräkningen? 

Varför finns det en viss spridning i ersättningen till olika skolor?  

Skapa legitimitet 

Syfte med informationen är att skapa förståelse, acceptans och legitimitet för 

modellen. Om fördelningsprinciperna är väl förankrade när de införs slipper 

man lägga tid och kraft på diskussioner om huruvida tilldelningen är rättvis eller 

inte när modellen väl är i bruk, och skolorna kan istället lägga energi på vad de 

ska göra för de pengar som de faktiskt får.  

Det kan kräva en del möda att skapa legitimitet för den socioekonomiska till-

delningen. Alla skolor kan uppleva att deras resurser är för knappa. Om man då 

inte vet varför fördelningen varierar mellan skolorna kan man tycka att det är 

orättvist att vissa skolor kan göra något som andra skolor inte kan, på grund av 

att skolorna får olika mycket pengar.  

Tala om ersättning istället för bidrag 

När man beskriver och förklarar kommunens sätt att fördela resurser kan det 

vara bättre att tala om ersättning snarare än om bidrag eller stöd. Den socioeko-

nomiska tilldelningen är en ersättning för att skolan ska göra en större prestation 

för de elever som har de största utmaningarna. Skillnaderna mellan olika grup-

per ska minska genom de kompensatoriska insatser som den socioekonomiska 

ersättningen gör möjlig. De elever som har mindre med sig i ryggsäcken behö-

ver fylla på mer för att klara målen.  
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Upprätthåll höga förväntningar på alla elever  

Skolans uppdrag är att varje elev ska ges förutsättningar att nå målen oavsett 

elevens bakgrund. Samtidigt kan det faktum att den socioekonomiska ersätt-

ningen bygger på samband mellan elevers bakgrund och deras skolresultat mot-

verka mer jämlika förväntningar på deras möjlighet att lyckas. Dessutom visar 

forskning att det finns en tendens att lärares förväntningar påverkas av elevens 

bakgrund. Samma tendens finns även på skolnivå, det vill säga förväntningarna 

på eleverna är ofta lägre i socioekonomiskt utsatta skolor. Även detta kan för-

stärkas av att den socioekonomiska ersättningen synliggör skillnaderna mellan 

skolorna. Men varje individ ska bemötas utifrån sina individuella förutsätt-

ningar och inte utifrån vilka olika grupper den tillhör eller synes tillhöra.  

Att fördelningen bygger på socioekonomiska skillnader ska inte bidra till stig-

matisering av skolor och grupper. Tvärtom är syftet med ersättningen att minska 

och allra helst upphäva skillnaderna mellan skolor och grupper. Därför krävs en 

hög medvetenhet om vad man faktiskt förmedlar när man informerar om resurs-

fördelningen. 

Undvik att skapa negativa förväntningar 

Genom vad som sägs och hur det sägs formas bilden av olika skolor. Det är mer 

framåtsyftande att tala om vilka behov av stöd och stimulans eleverna behöver, 

än att tala om risken att de inte uppnår målen. Om ersättningen bygger på 

prognostiserad risk att inte klara målen finns en fara att informationen om en 

skolas negativa prognos bidrar till att ytterligare sänka förväntningarna på 

skolan. Därför kan det vara bra att bara tala om prognostiserad risk om det 

behövs för att förklara modellens matematiska konstruktion. Det är bättre att 

tala om att behoven av stöd och stimulans är olika stora på olika skolor. Att tala 

i termer av att en del elever har större utmaning att nå målen är både mer kon-

struktivt och mer adekvat än att säga att en del elever kommer från resurssvaga 

hem.  

Omsorg om ordval 

Förklenande bild  Framåtsyftande bild 

  Bidrag   Ersättning för ett uppdrag 

  Förväntad risk  Behov av stöd och stimulans 

  Resurssvag elev  Större utmaningar 

 

Kommunen bör noga överväga vad som ska redovisas i offentliga handlingar 

om skolornas elevsammansättning och hur de skiljer sig åt. Annars finns risken 

att informationen i förlängning bidrar till ökade skillnader i elevsammansättning 

mellan skolorna. Det kan räcka att redovisa det sammanfattande indexvärdet per 

skola, för frågan är om det fyller någon konstruktiv funktion att redovisa den 

socioekonomiska statistiken för varje skola.  Det är rimligen lättare att skapa 

eller behålla höga förväntningar på alla skolor om allmänhetens bild av olika 

skolor bygger på vad skolorna åstadkommer och inte på sociala skillnader mel-

lan skolorna.  
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Anpassa informationen efter olika målgrupper  

Det är flera målgrupper som behöver eller kan vilja känna till hur resursför-

delningsmodellen fungerar. Men behovet av information är olika för de olika 

målgrupperna.  

Ledamöter i kommunens styrelse eller nämnd som beslutar om resursfördel-

ningsmodellen behöver självklart ha insikt i hur den fungerar. Det innebär dock 

inte att ledamöterna måste sätta sig in i de matematiska detaljerna kring hur 

modellen är uppbyggd. Det centrala är att de är förtrogna med principerna för 

ersättningsmodellen och vad den syftar till. Det är också viktigt att tjänstemän-

nen beskriver både styrkor och begränsningar med modellen för ledamöterna i 

nämnden.   

När det gäller fristående huvudmän räcker det inte att informera dem om hur 

kommunens resursfördelningsmodell fungerar och att ersättningen per elev kan 

variera från ett år till ett annat. Kommunen måste därutöver inför varje kalen-

derår fatta beslut om bidraget per elev till var och en av de fristående huvudmän 

där det går elever folkbokförda i kommunen. Detta gäller oavsett om kommu-

nen tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell eller inte. Att kom-

munen måste göra så beror på att en fristående huvudman kan överklaga kom-

munens beslut om bidraget till allmän förvaltningsdomstol.   

Som tidigare påpekats är självklart rektorerna en nyckelgrupp när det gäller 

förståelse och legitimitet för resursfördelningsmodellen. De behöver förstå ut-

fallet för sin egen skola och förstå vad som leder till förändring i ersättnings-

nivån, så att de får större möjlighet att förutse dessa förändringar. Rektorerna 

behöver vara såpass införstådda med modellen så att de upplever den som 

legitim.  

För lärare, föräldrar och elever bör det viktigaste vara att förstå syftet med er-

sättningen, nämligen att skapa en likvärdig skola och att öka måluppfyllelsen. 

Samtidigt bör de som vill veta mer om själva modellen och hur den är upp-

byggd mer i detalj givetvis ha möjlighet att få denna information.  

Informera kontinuerligt 

Förtroendevalda och rektorer behöver inte bara informeras när en ny modell 

införs utan lämpligen också vid den årliga beräkningen. Kommunen behöver 

också i sin information beakta att det tillkommer nya rektorer och förtroende-

valda och kan etableras nya fristående skolor i kommunen. Eftersom det lätt kan 

upplevas som konstigt eller orättvist att en skola får mindre resurser än föregå-

ende år eller att den får mindre resurser än andra skolor är det betydelsefullt att 

kontinuerligt säkra legitimiteten genom att de berörda är införstådda med grun-

derna i hur modellen fungerar. 
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Steg 6. Följa upp vad ersätt-

ningen leder till  
Kommunens ansvar för resursfördelningen till samtliga skolor i kommunen och 

har i sin roll som skolhuvudman även ansvar för att följa upp hur de kommunala 

skolorna använder resurserna och hur det inverkar på skolornas resultat. Det 

gäller oavsett om en kommun tillämpar en resursfördelningsmodell baserad på 

socioekonomiska faktorer eller inte, men är rimligen extra viktigt när man har 

en differentierad resurstilldelning. En socioekonomisk ersättning kan bidra till 

ökad måluppfyllelse och likvärdighet, men det är ingen garanti. Det är skolornas 

förmåga att använda tilldelade medel som avgör resultatet. Används resurserna 

ändamålsenligt? Blir elevernas resultat bättre? Har den socioekonomiska ersätt-

ningen effekt?  

Det finns kommuner som har funnit former för att få med de fristående skolorna 

i sin uppföljning, även om dessa inte är skyldiga att delta i kommunens uppfölj-

ning. Om uppföljningen utformas så att den upplevs relevant och kan bidra till 

eller vara en del av skolornas systematiska kvalitetsarbete är det lättare att skapa 

en dialog och samverkan med skolorna, både de kommunala och de fristående. 

Dessutom ökar då möjligheterna att skolorna tar tillvara sina egna och varandras 

uppföljningsresultat i sitt eget kvalitetsarbete. På så sätt uppfattas inte uppfölj-

ningen främst som en kontroll utan snarare som ett stöd till skolornas utveck-

ling. 

Det finns olika sätt för kommunen att skapa sig en bild av vad en socioekono-

misk resursfördelning har för effekt. Dels kan man följa upp skolornas resultat 

och dels kan man följa upp hur skolorna använder resurserna. Eller både och. 

Det allra bästa är om man kan utvärdera effekterna av de insatser som den so-

cioekonomiska ersättningen gjort möjlig.   

Skolornas systematiska kvalitetsarbete kan innehålla deras egen bild av vilken 

nytta den socioekonomiska ersättningen gjort. Ett väl fungerande systematiskt 

kvalitetsarbete på skolnivå har karaktären av en självvärdering där den enskilda 

skolan analyserar sin förmåga att möta elevernas behov och kommer fram till 

hur skolan behöver utvecklas för att vidmakthålla eller öka måluppfyllelsen.  
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De olika sätten att följa upp kan både ge en bild av hur resurserna används och 

bidra till att resurserna används effektivare. Uppföljningarna bör därför utfor-

mas så att de bidrar till att öka medvetenheten om hur resurserna kan användas 

bäst. 

Följa upp skolornas resultat 

Att skapa sig en bild av hur väl skolorna använt sina resurser kan i sin enklaste 

form handla om att titta på elevernas måluppfyllelse. Man kan säga att om alla 

elever på en skola uppnår minst godkänt i alla ämnen så får skolan anses ha 

använt sina resurser väl. Det är dock förhållandevis sällan som det råder full 

måluppfyllelse på en skola, och därför krävs ofta en mer ingående uppföljning.    

Om man beaktar att skolorna har olika stora utmaningar att uppnå målen kan 

man istället titta på i vilken mån skolorna uppnår ett resultat över eller under 

förväntat resultat med hjälp av Skolverkets verktyg SALSA.  

SALSA syftar till att visa skolornas resultat efter att hänsyn tagits till vissa bak-

grundsfaktorer. Skolans avvikelse från förväntat resultat kan antingen bero på 

skolornas förmåga att nå målen eller på brister i beräkningen av förväntat re-

sultat. Här är det viktigt att tänka på att SALSA inte fångar in hela skillnaden 

mellan skolornas socioekonomiska förutsättningar. Slutsatser bör alltså dras 

med viss försiktighet utifrån dessa data och avvikelser från förväntat resultat ska 

främst ses som en indikator eller tecken på att en skola lyckas bättre eller sämre 

än andra skolor utifrån elevernas förutsättningar.  

Detta exempel på hur kommunen kan följa upp skolornas resursanvändning 

bygger på resultaten i årskurs 9. För de skolor som saknar årskurs 9 finns det 

andra resultatmått att utgå ifrån, dels betygen i årskurs 6 och dels de nationella 

proven i årskurs 3 och 6.   

Följa upp hur skolorna använder resurserna 

Hur väl den socioekonomiska ersättningen används kan också belysas genom 

att skolorna helt enkelt berättar om detta, antingen skriftligen eller muntligen 

vid exempelvis ett möte med förvaltningen eller ett nämndsammanträde. Bero-

ende på när i tiden detta sker får skolorna antingen redogöra hur de planerar att 

använda den socioekonomiska ersättningen eller hur de faktiskt har använt er-

sättningen och vad de åstadkommit med den. Det kan vara lämpligt att det i 

första hand är de skolor som har en hög socioekonomisk ersättning som ombeds 

göra sådana redovisningar.   

Kommunen bör dock tänka på att ur en rektors perspektiv är inte den socio-

ekonomiska ersättningen skild från övrig ersättning när budgeten för den en-

skilda skolan läggs. Kommunen bör därför vara beredd på att rektorer kan upp-

fatta det som svårt att redogöra för hur just den socioekonomiska ersättningen 

använts. Men det bör vara möjligt, om utgångspunkten är att be rektorerna be-

skriva det som skolan har gjort tack vare den socioekonomiska ersättningen. 

Eller omvänt - det som inte skulle ha gjorts om skolan saknat socioekonomisk 

ersättning.  
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Om kommunen väljer att be skolorna beskriva hur de planerar att använda den 

socioekonomiska ersättningen, kan exempelvis följande frågor ställas. 

• Vilka olika behov av stöd och stimulans har eleverna på skolan 

utifrån deras socioekonomiska bakgrund? 

• Vilka effekter bör uppnås på kort och lång sikt? 

• Vilka insatser behöver målgruppen? 

• Vilka insatser behöver göras för att höja skolans förmåga att i sin 

tur kunna göra de nödvändiga insatserna för målgruppen? 

• Vilka resurser behövs för att kunna göra planerade insatser direkt 

för målgruppen eller indirekt genom att förstärka skolan? 

• Vad kostar dessa insatser på årsbasis? 

• Vilka av önskvärda insatser ska prioriteras inom givna ekono-

miska ramar? 

• Hur ska insatsernas effekter följas upp på kort sikt och på lång 

sikt? 

Om kommunen väljer att be skolorna beskriva hur den socioekonomiska ersätt-

ningen har använts kan samma frågor som ovan ställas, men då med utgångs-

punkt i frågan: Till vad har de extra pengar som skolan fått använts?  

Utvärdera effekterna 

Allra helst vill kommunen få svar på om just de insatser som den socioekono-

miska ersättningen finansierar har effekter för elevernas resultat. Ett problem är 

dock att avgöra vad som faktiskt orsakar dessa effekter. Skolans bidrag till ele-

vens lärande och utveckling är komplex. Eleverna får i skolan ta del av många 

olika aktiviteter och insatser som på olika vis bidrar till samma effekter. Möj-

ligheten att identifiera vad som är effekter av en skolas sätt att arbeta ökar om 

man jämför olika skolor med varandra. Att följa upp förändringar över tid är 

också ett sätt att se om förändrade insatser för eleverna gett någon effekt. Om 

insatserna görs i de tidigare skolåren bör man se på resultat i nära anslutning till 

insatserna och inte begränsa sig till att se på slutbetygen i årskurs 9 långt senare. 

Här är det värt att tänka på att uppföljning och utvärdering inte är forskning. 

Kommunen måste inte leda i bevis att effekterna beror på insatser som möjlig-

gjorts genom den socioekonomiska tilldelningen. Det kan vara tillräckligt att 

konstatera att resultaten förbättras. Då räcker det att göra jämförelser mellan 

skolor eller mellan år, och att hålla det som sannolikt att de förbättrade resultat 

som identifieras är en effekt av de insatser som gjorts.  

När väl en socioekonomisk resursfördelningsmodell är införd och tillämpats en 

tid används troligen mycket av resurserna på samma sätt år efter år och på lik-

nande sätt på de flesta skolor med elevgrupper med liknande behov. Det blir då 

svårare att identifiera effekterna av insatserna med hjälp av jämförelser mellan 
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åren eller mellan skolorna. Ett sätt att då bedöma om de insatser som gjorts är 

effektiva är att beakta vilket stöd i forskning som det finns för dem.  

Följa upp att olika grupper får det stöd de behöver  

Uppföljning av vilka insatser olika grupper får och vilka resultat de ger, kan 

vara ett sätt att säkra att insatserna är långsiktigt gynnsamma för eleverna och 

kommunen. 

Rektor beslutar om sin enhets eller skolas inre organisation och vilka insatser 

som görs där. Samtidigt har kommunen, i egenskap av huvudman för de kom-

munala skolorna, det yttersta ansvaret för att eleverna får det stöd som de behö-

ver. En prioritering som verkar rimlig för en skola kan visa sig vara mindre bra 

ur ett kommunperspektiv. Det blir en så kallad suboptimering. Kommunen har 

därför ett intresse av att följa upp hur olika elevgruppers behov tillgodoses. 

En rektor har ansvar för att hålla sin budget och måste hela tiden väga ange-

lägna behov mot varandra och få vardagen att fungera i skolan. Även om rek-

torn vet att tidiga insatser kan vara lönsamma, så syns vinsterna ofta inte i den 

enskilde rektorns budget. Då blir det svårare att hävda vad som är långsiktigt 

bäst inför de som har önskemål om hur pengarna används, exempelvis lärare 

och föräldrar. Detta är lättare att hävda för kommunen, som dessutom oftare kan 

hämta hem de långsiktiga vinsterna.  

Att exempelvis nyligen anlända elever får omfattande studiehandledning på 

modersmålet kan vara dyrt för en skola och svårt att organisatoriskt få till, men 

angeläget och långsiktigt lönsamt för kommunen. På så vis slipper dessa elever 

att komma till nästa skola med stora kunskapsluckor. På samma sätt är det an-

geläget att elever som signalerar att skolan inte fungerar bra med utåtagerande 

beteenden inte bara ”förvaras” i en särskild undervisningsgrupp. De ska få ett 

kvalificerat stöd för sin utveckling, så att de blir bättre rustade att klara sin fort-

satta skolgång. Men det finns också en risk att större insatser görs för utåtage-

rande elever än för de elever som inte stör andra elever men som också har ett 

behov av stöd.  

Undersöka vilket mervärde som skolorna skapat  

Om kommunen har register över vilka förskolor och skolor som eleverna tidi-

gare gått på finns möjlighet att belysa de långsiktiga effekterna av olika skolors 

bidrag till barn och elevers utveckling och lärande, så kallat mervärde eller 

value added. Det förutsätter dock att kommunen sparar uppgifter digitalt på 

individnivå både vad gäller vilken förskola/skola eleven tidigare gått på och 

resultat från kommungemensamma test eller betyg för eleverna på den skola de 

sen kommit till. Kommunen kan då skapa sig en bild av vilka skolor som ser ut 

att ge en bättre grund för fortsatta skolframgångar. Det gör man genom att sam-

köra uppgifterna om vilken skola eleven gått på tidigare med uppgifter om vilka 

resultat den uppnår när den går på sin nya skola.  

Skolframgångarna påverkas så klart också av hur den mottagande skolan funge-

rar och elevens socioekonomiska bakgrund. Därför ska man kontrollera för 
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dessa faktorer när man gör jämförelsen. Dessa undersökningar kan kräva att 

man anlitar extern statistisk kompetens.  

Undersökningarna kan användas för att ge en fingervisning om vilka skolor med 

de första årskurserna som har ett mer framgångsrikt sätt att lägga grunden för 

exempelvis den läsförmåga som senare krävs, och vilka skolor som behöver 

förstärka detta arbete. Upprepas undersökning årligen, kan ett förbättrat resultat 

för elever som kommer från en viss skola ge en fingervisning om förändrade 

arbetssätt på den skolan har gett effekt för elevernas fortsatta lärande. 
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Steg 7. Följa upp modellens 

träffsäkerhet 
Även själva modellen för kommunens resursfördelning behöver följas upp. 

Fördelas resurserna utifrån hur behoven varierar mellan skolorna? Är differenti-

eringen och omfördelningen rimlig? Har modellen fortfarande legitimitet? Det 

är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns något perfekt sätt att fördela 

resurser. Det talar för att kommunen endast bör göra förändringar i sin resurs-

fördelningsmodell om det finns ett underlag som tydligt visar att modellen inte 

är tillräckligt träffsäker eller har andra brister.   

Rätt faktorer och rätt viktning av dessa? 

En undersökning av de olika skolornas resultat kan ge kommunen en fingervis-

ning om resurserna fördelas efter hur behoven varierar. De skolor som har på-

tagligt låga resultat - missgynnas de av resursfördelningen? Har de någon elev-

grupp med stora behov som är överrepresenterad, men som inte fångas in av 

modellen? Skolor med påtagligt höga resultat och samtidigt hög ersättning - har 

de elevgrupper som ser ut att överkompenseras av modellen? 

Rätt grad av omfördelning?   

Ett sätt för kommunen att skapa sig en bild av om graden av omfördelning är 

rätt eller rimlig är att titta på måluppfyllelsen hos skolor med hög ersättning. 

Om den huvudsakligen är låg kan man se närmare på om de åtgärder som be-

hövs för att höja måluppfyllelsen förutsätter ännu högre ersättning eller om det 

främst är något annat som krävs, till exempel att skolorna behöver arbeta på ett 

annorlunda sätt.  

Den tidigare beskrivna redovisningen av vad som görs för pengarna kan grans-

kas utifrån frågeställningen om skolor med hög ersättning har oskäligt frikostiga 

eller generösa satsningar. Det kan indikera att dessa skolor har omotiverat hög 

ersättning. Här är det viktigt att tala med den berörda rektorn innan slutsatser 

dras. Det kan ju vara så att det som vid en första anblick framstår som oskäligt 

visar sig vara en väl genomtänkt och effektiv satsning. 
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Kommunen kan också undersöka om skolor med hög ersättning lyckats göra sig 

mer attraktiva. Om de inte lyckats med det kan en analys göras av vad som 

krävs för att skolorna ska bli mer attraktiva och om det förutsätter mer resurser. 



 Socioekonomisk resursfördelning till skolor 43 

Bilagor 

BILAGA 1. Vanliga frågor och invändningar 

Att fördela resurserna baserat på socioekonomiska faktorer kan väcka frågor 

och invändningar. Här ger vi exempel på frågor och invändningar och kom-

menterar dessa.  

Statistik stämmer inte med verkligheten, jag känner barn till lågutbildade 

som har lätt för sig i skolan och barn till högutbildade som har stora 

svårigheter. 

Det stämmer, men om man ser till hela gruppen elever med lågutbildade föräld-

rar och jämför med hela gruppen elever med högutbildade föräldrar, är risken 

betydligt högre att eleven inte når målen om den tillhör gruppen med lågutbil-

dade föräldrar. På samma vis kan man beräkna att på en skola där de flesta ele-

ver har lågutbildade föräldrar så riskerar betydligt fler elever att inte nå målen. 

Man kan alltså med rätt god säkerhet göra en skattning av risken att eleverna 

inte når målen på respektive skola, däremot kan man inte med hjälp av statistik 

skatta hur det kommer att gå för en enskild elev. 

Även barn till resursstarka föräldrar har ADHD, dyslexi och andra svårig-

heter och behöver extra stöd. 

Det stämmer att det på en och samma skola finns skillnader mellan enskilda 

elevers behov, beroende på till exempel biologiskt arv. Sådana skillnader kan 

dock antas vara relativt jämnt spridda över skolorna, och behöver därför inte 

beaktas i en fördelning som ska jämna ut för systematiska skillnader mellan 

skolorna. Däremot behöver grundbeloppet vara tillräckligt stort så att skolan 

kan möta de större behov som finns hos enskilda elever. Är det frågan om be-

hov av extraordinära stödåtgärder för elever med omfattande behov av särskilt 

stöd ska alla skolor ha samma möjlighet att söka tilläggsbelopp. 

Det krävs mer resurser även för att ge de mest begåvade eleverna en 

stimulerande undervisning som tar tillvara deras talang. 

Enligt skollagen ska elever som har lätt för sig i skolan ges ledning och stimu-

lans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Det kan innebära en extra 

kostnad att skapa lösningar för en mindre grupp elever som behöver betydligt 

större utmaningar än klasskamraterna. Å andra sidan är det sannolikt att en 
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skola med en hög andel elever som har lätt för sig också har en hög andel 

studiemotiverade elever, vilket på andra sätt underlättar skolans möjlighet att 

skapa goda lärandemiljöer.   

Vår skola har också många elever med behov av särskilt stöd. 

Alla skolor har elever som avviker från det stora flertalet genom att ha mer 

behov av stöd och hjälp eller mer behov av utmaningar. Speciallösningar för 

dessa grupper kan kräva mer resurser. Det behöver finnas utrymme för detta 

inom grundbeloppet. Men det behöver inte beaktas i den fördelning som ska 

kompensera för skillnader mellan skolorna, eftersom alla skolor har en sprid-

ning på elevernas behov. 

Pengar betyder inte allt, det är viktigare hur man arbetar på skolan. 

Det stämmer att det krävs ett bra arbete på skolan om pengarna ska göra nytta. 

Därför kan kommunen inte nöja sig med att skapa en bra resursfördelning utan 

man måste också se till att skolorna utvecklar sin förmåga att uppnå målen inom 

givna förutsättningar. 

Vår skola har högre opåverkbara kostnader och dessa tar den socio-

ekonomiska ersättningen inte hänsyn till.  

Det stämmer att så kan vara, men den socioekonomiska ersättningen ska inte 

kompensera för opåverkbara kostnader. Det är huvudmannen som har ansvar för 

att varje skolas förutsättningar och kostnader är rimliga. Exempelvis förekom-

mer det att huvudmän kompenserar för skillnader i lokalkostnader genom en 

gemensam finansiering av dessa. 

Det är svårt att förutse hur mycket pengar vår skola får eftersom ersätt-

ningen ändras från år till år.  

För att kunna göra långsiktiga satsningar är det en fördel om de ekonomiska 

förutsättningarna är förutsägbara. Det stämmer att en socioekonomisk ersätt-

ningsmodell förändrar hur mycket pengar en skola får per elev varje gång som 

ersättningen beräknas, till exempel inför ett nytt budgetår. Det betyder att denna 

del av skolans intäkter är osäker på sikt. Problemet kan hanteras genom att 

kommunen till exempel lägger in en begränsning för hur stor en sänkning får 

vara mellan två år. Ett annat sätt är att i ersättningsmodellen lägga in en fördröj-

ning i de fall som ersättningen sänks.  

Att ersättningen ändras från år till år ställer stora krav på flexibilitet i 

skolornas organisation.  

Ja, som ekonomiskt ansvarig måste rektor skapa en beredskap att hantera dessa 

och andra förändringar i intäkter och kostnader. En skolas organisation bör vara 

så pass flexibel att den kan anpassa sig efter både förändrade behov och föränd-

rade ekonomiska förutsättningar. 

Skolor som har ett stabilt antal elever upplever kanske svängningarna i en 

socioekonomisk ersättning som mer störande än skolor med stora variationer i 
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antal elever, i den mån elevpeng tillämpas. För den senare gruppen skolor har 

förändringen i elevantalet större betydelse för förändringen i intäkterna. De som 

förlorar elever på grund av skolsegregation kan till viss del kompenseras av 

ökad socioekonomisk ersättning, men för en skola som år efter år förlorar elever 

kan det också behövas andra åtgärder.   

Vi på vår skola tycker inte att den socioekonomiska ersättningen speglar 

våra faktiska behov.  

Det är viktigt att komma ihåg att en resursfördelningsmodell baserad på socio-

ekonomiska kriterier är en statistisk beräkning av skillnaderna i elevgruppernas 

behov. En sådan beräkning kan både överskatta och underskatta en skolas be-

hov. Desto viktigare är det därför att kommunen med jämna mellanrum följer 

upp hur modellen fungerar och vilka effekter den får.  

Det kan också vara en viss skillnad mellan elevsammansättningen när mät-

ningen för socioekonomiska ersättningen görs, till exempel i september, och när 

ersättningen ska betalas ut, till exempel från och med januari året därpå. Där-

emot anpassas ersättningen till förändringar i antalet elever på varje skola, 

eftersom det är en ersättning per elev som betalas ut.   
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BILAGA 2. Fördelningsmodeller för andra skolformer  

Denna skrift behandlar socioekonomisk fördelning till grundskolor. Samtidigt är 

de flesta resonemangen giltiga även för motsvarande fördelning till förskolor 

och gymnasieskolor. Skillnader i den socioekonomiska sammansättningen kan 

dock ha lika stor betydelse för systematiska skillnader i elevgruppernas behov i 

andra skolformer än grundskolan. Här beskrivs hur detta kan hanteras i för-

skolan och gymnasieskolan.  

Förskolan 

Kompensatoriska satsningar i förskolan är betydelsefulla för hur det senare går 

för barnet i skolan. En grundbult för framgång i skolan är läsförmågan. Den 

förutsätter bland annat ett rikt ordförråd och förmåga att förstå en berättelse. 

Dessa färdigheter grundläggs i förskoleåldern och det är stora skillnader på hur 

de stimuleras i barnens uppväxtmiljö.  

I förskolan finns inga resultatmått som kan användas för att se sambandet 

mellan barnens socioekonomiska bakgrund och deras utveckling i förskolan, 

åtminstone inte på samma sätt som i skolan. Här beskrivs ett par sätt att trots det 

ta fram en resursfördelningsmodell för förskolan.  

Ett sätt är att fördela resurserna efter samma principer som grundskolans modell 

som bygger på prognostiserad risk. De elevgrupper med en socioekonomisk 

bakgrund som ger en hög prognostiserad risk att inte nå målen i grundskolan 

behöver antagligen mer stöd och stimulans även i förskolan. Det talar för att 

grundskolans fördelningsgrunder fungerar väl även för förskolan.  

Ett annat sätt är att resonera sig fram till vilka faktorer som kan antas betydelse-

fulla för barnens behov och hur de liknar och skiljer sig från förutsättningarna i 

grundskolan. Både förskolan och skolan har i uppdrag att bidra till barnets ut-

veckling och lärande. Båda skolformerna har också ett kompensatoriskt upp-

drag. Även om förskolan inte har uppnåendemål för barnen så behöver alla barn 

utveckla sina kunskaper och färdigheter för att senare klara skolans mål.  

Samtidigt skiljer sig förskolan från skolan. Bland annat är kontakterna med 

föräldrarna mer omfattande. Förskolan har också en delvis annan målgrupp. 

Exempelvis går det barn som kommer att gå i grundsärskolan i förskolan, och 

det finns barn som inte går i förskolan men som kommer att gå i grundskolan. 

Vidare har ett barn som nyligen anlänt i förskoleåldern andra behov än det barn 

som kommit till Sverige i skolåldern. Även för barn som är födda i Sverige med 

föräldrar som invandrat är det skillnad på vilken typ av insatser som behövs i 

förskolan respektive skolan.  

Förskolans uppdrag är inte enbart att ge barnet goda förutsättningar för ut-

veckling och lärande. Förskolans uppdrag innebär också omsorg. Behovet av 

mer omsorg kan antas vara vanligare för barn som har socioekonomiskt utsatta 

hemförhållanden. Omsorg kräver personalens tid och är alltså något som har en 

påtaglig kostnad. För de minsta barnen kan det handla om sviktande förmåga till 
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anknytning, vilket både kräver personalens tid och att det i barngruppen finns 

färre relationer att hantera.   

En trygg anknytning i förskolan och en stimulerande lek- och lärmiljö är bra för 

alla barn men är särskilt betydelsefull för att kompensera för barn vars upp-

växtmiljö inte är den optimala. En trygg anknytning har även betydelse för 

senare förmåga till känslomässig reglering och moralutveckling. Dessa för-

mågor har i sin tur stor betydelse för att fungera väl i skolan. 

Ett sätt att gå tillväga för att få fram en modell är att välja socioekonomiska 

variabler som kan antas ha samband med behov av stöd, stimulans och omsorg 

för barnen samt för samspel med föräldrarna. Med hjälp av verksamhets-

företrädare som har inblick i förskolor med olika socioekonomisk samman-

sättning kan faktorer väljas och viktas. De har kännedom om vilka olika typer 

av insatser som behövs på vissa förskolor och de kan beräkna vad dessa insatser 

kostar. Utfallet av föreslag till faktorer och viktningar kan beräknas och verk-

samhetsföreträdare som har god överblick över ett större antal förskolors förut-

sättningar kan bedöma om utfallet blir rimligt, eller om det finns skäl att justera 

förslaget till modell. Även uppföljning i form av att förskolorna redogör för hur 

pengarna används kan användas för att belysa om variationen i tilldelning är 

rimlig.   

Gymnasieskolan 

För gymnasieskolan kan man givetvis också välja mellan en modell där kom-

munen prövar sig fram till vilka faktorer man finner lämpliga att ha som fördel-

ningsgrund eller en modell som bygger på den statistiska risken att inte uppnå 

gymnasieskolans mål. För denna skolform är en naturlig utgångspunkt elever-

nas slutbetyg från grundskolan.  

För att få en träffsäkrare modell kan betygsresultaten kompletteras med socio-

ekonomiska faktorer. När en modell som bygger på risken att inte nå målen tas 

fram går man tillväga på samma sätt som för grundskolans alternativ 2, och 

använder ett betygsmått som antas samvariera med behov av mer omfattande 

stöd för att klara skolan, till exempel att inte ha uppnått 90 procent av betygs-

poängen efter fyra år. SCB har tagit fram en riksmodell med denna konstruk-

tion. Precis som för grundskolan kan man sedan använda modellen för att be-

räkna förväntat resultat som jämförs med faktiskt resultat. Då får gymnasie-

skolan samtidigt ett analysverktyg motsvarande SALSA för grundskolan.  

Behovet av omfördelning är troligen inte lika stort i gymnasieskolan som i 

grundskolan, eftersom ersättningen är differentierade efter program och det 

finns särskilda program för de som ännu inte uppnått gymnasiebehörighet. 
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Svar till revisorerna gällande ”Grundläggande granskning av 
styrelser och nämnder 2021” 

 

Åtgärder för förbättringsområden kopplat mot revisionsfråga: 

1. Verksamhetsplan 

En verksamhetsplan för 2023 kommer att tas fram, gemensamt upplägg för 
Verksamhetsplanens utformning för samtliga nämnder. 

4. Rapportering och åtgärder 

Nämndens årshjul med direktiv/instruktioner för rapportering till nämnden ses över 
och förtydligas vid behov. 

Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat förtydligas med tillägg av 
kommentarer och eventuella åtgärder som kommer att vidtas samt att dessa 
framgår i nämndens protokoll för spårbarhet. 

5. Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen för helåret för nämndens samtliga mätbara mål kommer att ses 
över så att det tydligt framgår i verksamhetsberättelsen för helåret. 

7. Rapportering 

Redovisning och uppföljning för nämndens samtliga mätbara mål och indikatorer 
kommer att förtydligas och vara med i samband med planerade uppföljningar under 
året.  

Analys samt planerade eller vidtagna åtgärder kommer att förtydligas och vara med 
i samband med planerade uppföljningar under året. 

8. Åtgärder 

Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat förtydligas med tillägg av 
kommentarer och eventuella åtgärder som kommer att vidtas samt att detta 
framgår i nämndens protokoll för spårbarhet.  
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Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 

föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och 

rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att 

verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande 

övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder

2. Måluppfyllelse för verksamheten.

3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 

förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). Granskningen omfattar även

ytterligare ett tilläggsområde:

1. Kontroll och åtgärder

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och 

budget 2021.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se 

“syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

5

Inledning
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 

ändamålsenligt sätt under år 2021. Vi har dock noterat att fyra 

mål saknas i styrelsens verksamhetsberättelse varvid någon 

uppföljning av måluppfyllelsen för dessa mål inte är möjlig att 

göra.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: + 2,4 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har 

delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i 

styrelsens kontroll och vidtagande av åtgärder för att nå mål för 

verksamheten. Vi ser att styrelsen har ett utvecklingsområde 

kopplat till att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten. 

Styrelsen har även ett utvecklingsområde kopplat till framtagande 

av rapporteringsinstruktion och plan för sin verksamhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 

verksamhet?

Röd Styrelsen har inte antagit någon plan för sin 

verksamhet för år 2021. 

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Förvaltningsbudget för styrelsen antas 2020-12-

15. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 

verksamhet?

Grön Med utgångspunkt i övergripande målområden 

har styrelsen formulerat mål för 2021. 

b) Finns mål formulerade för styrelsens 

ekonomi?

Grön Antagen budget betraktas som mål för ekonomin. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Målen är i allt väsentligt uppföljningsbara. Vi 

noterar dock att ingångsvärde saknas för samtliga 

mål där mätbarheten innebär att något ska 

öka/minska. 

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/instruktion för 

rapportering till nämnden?

Röd Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat 

men ej tagit del av direktiv/instruktion för 

rapportering. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Gul I delårsrapporten framgår styrelsens ekonomiska 

resultat för perioden samt prognos för helåret. 

Ekonomisk uppföljning görs även månadsvis i 

form av budgetuppföljning och årsprognos. 

Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport där 

måluppfyllelse för vissa mål bedöms och 

kommenteras. Flera mål saknar bedömning vid 

delårsrapporteringen och har endast en 

kommentar om att de är påbörjade vilket gör att 

det inte går att utläsa om målen förväntas nås 

under året.
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Granskningsiakttagelser

4. Rapportering och 

åtgärder

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Röd I måluppfyllelsebedömningen per delår bedöms 

ett mål som ej uppfyllt men det redogörs inte för 

vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för 

att målet ska nås eller varför det inte bedöms vara 

uppfyllt. Flera mål saknar bedömning vid 

delårsrapporteringen och har bara en kommentar 

om att de är påbörjade. Det går således inte att 

bedöma om åtgärder behöver vidtas för att nå 

målen. 

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Grön Vid kommunstyrelsens delårsbokslut redovisas en 

negativ årsprognos om 2,7 mnkr. Av protokoll från 

sammanträdet 2021-09-28 framgår att styrelsen 

beslutar att uppdra förvaltningen att till 

kommunstyrelsen i oktober redovisa en 

handlingsplan för att komma tillrätta med 

prognostiserat underskott. 

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Gul Styrelsen bedömer fem mål som uppfyllda och tre 

mål anges som påbörjade. Vi noterar att inte alla 

mål för 2021 följs upp i verksamhetsberättelsen.  

Fyra mål saknas i verksamhetsberättelsen, 

jämfört med de som formulerats för året.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 2,4 

mnkr jämfört med budget för 2021.
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Direktiv för 

rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv? E/T Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men 

ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande? E/T Ej tillämplig, se 6a ovan.

7. Rapportering a) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller verksamhet?

Gul Styrelsen får information från verksamheten vid 

samtliga sammanträden under 2021 i form av 

stående informationspunkt på dagordningen. 

Verksamhetsmålen följs upp vid delårsrapportering 

per augusti men flera mål saknar bedömning och 

har endast en kommentar om att de är påbörjade. 

Vi noterar att samtliga mål för 2021 inte följs upp vid 

årsbokslut. 

b) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller ekonomi?

Grön Styrelsen tar del av ekonomisk uppföljning för både 

den egna verksamheten och för nämnderna vid 

samtliga sammanträden under året. Den 

ekonomiska uppföljningen omfattar periodens 

resultat i jämförelse med budget, årsprognos och 

kommentarer kring de områden som avviker från 

budget. Vid delårsredovisning görs drifts- och 

investeringsredovisning. 

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer 

och kvalitet för att kontrollera verksamhet och 

ekonomi?

Grön Mätetal används utifrån måttsatta målnivåer vid 

redovisning av måluppfyllelse i delårsrapporten. 

Vissa mål mäts endast på helårsbasis. Styrelsen tar 

löpande del av ekonomisk uppföljning i form av 

budgetuppföljning, årsprognos och avvikelse 

årsprognos.
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

8. Åtgärder a) Preciserar nämnden vid behov vad som 

ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd I måluppfyllelsebedömningen per delår bedöms ett 

mål som ej uppfyllt men det redogörs inte för vilka 

eventuella åtgärder som behöver vidtas för att målet 

ska nås. Flera mål saknar bedömning vid 

delårsrapporteringen och har bara en kommentar 

om att de är påbörjade, det går således inte att 

bedöma om åtgärder behöver vidtas för att nå 

måluppfyllelse. 

b) Säkerställer nämnden att åtgärder 

genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T Ej tillämplig, se 6a. 

7. Rapportering d) Fokuserar rapportering på analys av 

måluppfyllelse och resultat?

Gul Rapportering av styrelsens ekonomiska resultat 

samt prognos för helåret sker regelbundet under 

året genom ekonomisk uppföljning och 

delårsrapport. I dessa finns även kommentarer till 

utfall. I delårsrapport per augusti redogörs för 

respektive mål men flera av målen saknar 

bedömning och har endast en kommentar om att de 

är påbörjade. Det gör att det inte går att utläsa om 

målen förväntas nås under året. 

Måluppfyllelsebedömning saknas för fyra mål vid 

årsredovisning. 
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 

ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: + 408 tkr. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 

delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i 

nämndens kontroll och vidtagande av åtgärder för att nå mål för 

verksamheten. Vi ser att nämnden har ett utvecklingsområde 

kopplat till att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten. 

Nämnden har även ett utvecklingsområde kopplat till framtagande 

av rapporteringsinstruktion och plan för sin verksamhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Röd Nämnden har för 2021 tagit fram mätbara mål 

men utöver det  inte antagit någon plan för sin 

verksamhet 2021. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Förvaltningsbudget för år 2021 godkänns 2020-

12-17.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Beslut om verksamhetsmål för 2021 tas 2020-12-

03. Vi noterar att målen och mätetalen i 

dokumentet för 2021 inte har uppdaterats sedan 

föregående år och är identiska med målen för 

2020. Vid uppföljning med verksamheten anges 

det bero på att nämnden beslutat om fortsatt 

arbete med fastställda målen 2020 då målen inte 

blev prioriterade under 2020 till följd av pandemin.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Mål på nämndnivå omfattar inte ekonomi. 

Däremot finns en beslutad förvaltningsbudget 

som utgör en form av mål i och med att denna ska 

följas.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Målen bedöms i allt väsentligt vara 

uppföljningsbara. Mätetal och målvärden för 

utvärdering anges för samtliga mål.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Röd Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat 

men ej tagit del av direktiv/instruktion för 

rapportering.
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4. Rapportering och 

åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön I delårsrapporten framgår nämndens ekonomiska 

resultat för perioden samt prognos för helåret. 

Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport. 

Det framgår dock inte tydligt om bedömningen av 

målen avser utfallet per delår eller prognosen för 

helår.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Röd I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 

vidtagna åtgärder för de mål som bedöms vara 

delvis eller ej uppfyllda. I protokoll från nämndens 

sammanträden saknas spårbarhet till eventuella 

vidtagna åtgärder för att nå målen. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Grön Nämnden prognostiserar under året ett 

ekonomiskt resultat som är inom tilldelad 

budgetram.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Nämnden bedömer sex mål som uppfyllda och tre 

som ej uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Socialnämnden redovisar ett budgetöverskott om 

408 tkr jämfört med budget för 2021.

Granskningsiakttagelser
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Direktiv för 

rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv? E/T Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men 

ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande? E/T Ej tillämpligt, se 6a ovan.

7. Rapportering a) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller verksamhet?

Grön Vid nämndens sammanträden finns en 

informationspunkt där nämnden tar del av 

verksamhetsinformation. Uppföljning av 

verksamhetsmål genomförs vid delårsrapporten per 

augusti samt vid årsbokslut. 

b) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller ekonomi?

Grön Nämnden tar del av budgetuppföljning vid samtliga 

sammanträden under året. Uppföljningarna 

redovisar periodens resultat i jämförelse med 

budget, helårsprognos samt kommentarer till de 

poster som avviker från budget. 

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer 

och kvalitet för att kontrollera verksamhet och 

ekonomi?

Grön Samtliga mål för nämnden är tydligt mätbara och 

bedöms vara uppföljningsbara. Ekonomin följs 

månadsvis genom budgetuppföljning och 

helårsprognoser. 

d) Fokuserar rapportering på analys av 

måluppfyllelse och resultat?

Gul Den ekonomiska rapporteringen innehåller resultat, 

prognos, analys inför framtiden och kommentarer till 

det ekonomiska utfallet för respektive 

verksamhetsområde. Måluppfyllelsebedömning sker 

i delårsrapport. Det framgår dock inte tydligt om 

bedömningen av målen avser utfallet per delår eller 

prognosen för helår. För de mål som inte bedöms 

vara uppfyllda saknas information om planerade 

eller vidtagna åtgärder för att nå målen. 



PwC

Ockelbo kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 Mars 2022

17

Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

8. Åtgärder a) Preciserar nämnden vid behov vad som 

ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 

vidtagna åtgärder för de mål som bedöms vara 

delvis eller ej uppfyllda. I protokoll från nämndens 

sammanträden saknas spårbarhet till eventuella 

vidtagna åtgärder för att nå målen. 

b) Säkerställer nämnden att åtgärder 

genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T Av protokollen kan vi inte utläsa att nämnden 

lämnat några direktiv om åtgärder under 2021. 



Utbildnings- och kulturnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 

ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: +461 tkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 

delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i 

nämndens uppföljning, kontroll och vidtagande av åtgärder för att 

nå mål för verksamheten. Vi ser att nämnden har ett 

utvecklingsområde kopplat till löpande uppföljning och bedömning 

av fastställda mål samt till att vidta åtgärder för att nå mål för 

verksamheten. Nämnden har även ett utvecklingsområde kopplat 

till framtagande av rapporteringsinstruktion och plan för sin 

verksamhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Röd Nämnden har för 2021 tagit fram mätbara mål 

men utöver det inte antagit någon plan för sin 

verksamhet 2021. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Förvaltningsbudget för år 2021 godkänns 2020-

12-16.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Beslut om mål för 2021 tas 2021-03-17.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Mål på nämndnivå omfattar inte ekonomi. 

Däremot finns en beslutad förvaltningsbudget 

som utgör en form av mål i och med att denna ska 

följas. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Målen är i allt väsentligt uppföljningsbara och har 

indikatorer och på förhand definierade målnivåer 

för hur målen ska mätas/bedömas. 

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/instruktion för 

rapportering till nämnden?

Röd Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat 

men ej tagit del av direktiv/instruktion för 

rapportering.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Gul I delårsrapporten framgår nämndens totala 

resultat för perioden samt prognos för helåret. 

Kommentarer till det ekonomiska utfallet lämnas 

för respektive verksamhetsområde.

Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport 

men vi noterar att uppföljning inte görs av 

samtliga mål. I delårsrapporten går det inte att 

tydligt följa redovisningen eller få en överblick av 

måluppfyllelsen, redovisning kring om målen 

bedöms vara uppfyllda eller ej görs inte. 
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Granskningsiakttagelser

4. Rapportering och 

åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Röd I delårsrapporten redogörs i begränsad 

utsträckning för utmaningar som berör de 

verksamhetsmässiga målen. I 

måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 

särskilda kommentarer till utfall och i protokoll från 

nämndens sammanträden saknas spårbarhet till 

eventuella vidtagna åtgärder för att nå målen. Vid 

delåret görs ingen tydlig bedömning om målen 

förväntas nås under 2021 och för vissa mål 

saknas redovisning helt.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Gul Vid majoriteten av de ekonomiska uppföljningarna 

under 2021 är helårsprognosen för nämnden ett 

underskott jämfört med budget. Vid 

delårsrapporten per augusti är årsprognosen ett 

resultat om -2 200 tkr. I protokoll från nämndens 

sammanträden saknas spårbarhet till nämndens 

ställningstagande till rapporterat ekonomiskt 

resultat och eventuella vidtagna åtgärder för att 

nå en budget i balans.

Bedömningen av revisionsfrågan blir delvis mot 

bakgrund av att uppsatta mål för ekonomin nås 

för helåret.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Måluppfyllelsebedömning för helåret saknas i 

nämndens verksamhetsberättelse men hanteras 

separat vid nämndens sammanträde 2021-03-16. 

Nämnden bedömer ett mål som uppfyllt, sex mål 

som delvis uppfyllda och tre mål som ej uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar ett överskott om 461 tkr 

jämfört med budget för 2021. 
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Direktiv för 

rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv? E/T Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men 

ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande? E/T Ej tillämpligt, se 6a ovan.

7. Rapportering a) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller verksamhet?

Gul Nämnden tar del av verksamhetsinformation vid 

samtliga sammanträden under 2021. Uppföljning av 

verksamhetsområdena görs även vid 

delårsrapporten genom presentation av viktiga 

händelser under perioden och redovisning av 

måluppfyllelse. Redovisning och uppföljning görs 

dock inte för samtliga av nämndens mätbara mål. 

b) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller ekonomi?

Grön Nämnden tar del av budgetuppföljning vid samtliga 

sammanträden under året. Uppföljningarna 

redovisar periodens resultat i jämförelse med 

budget, helårsprognos samt kommentarer till de 

olika verksamhetsområdena. 

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer 

och kvalitet för att kontrollera verksamhet och 

ekonomi?

Gul Ekonomin följs månadsvis genom budgetuppföljning 

och helårsprognoser. Målen är i allt väsentligt 

uppföljningsbara, men det genomförs inte någon 

uppföljning av samtliga indikatorer under året.   



PwC

Ockelbo kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 Mars 2022

23

Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

7. Rapportering d) Fokuserar rapportering på analys av 

måluppfyllelse och resultat?

Gul Den ekonomiska rapporteringen innehåller resultat, 

prognos, analys inför framtiden och kommentarer till 

det ekonomiska utfallet för respektive 

verksamhetsområde. Måluppfyllelsebedömning sker 

i delårsrapport. Det framgår dock ingen analys av 

resultaten gällande måluppfyllelsen och samtliga 

mål följs inte upp i samband med 

delårsrapporteringen. För de mål som bedöms inte 

vara uppfyllda saknas information om planerade 

eller vidtagna åtgärder för att nå målen. 

Rapportering av måluppfyllelse saknas i den 

verksamhetsberättelse som antagits av nämnden. 

8. Åtgärder a) Preciserar nämnden vid behov vad som 

ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 

särskilda kommentarer till utfall och i protokoll från 

nämndens sammanträden saknas spårbarhet till 

eventuella vidtagna åtgärder för att nå både 

ekonomiska mål och verksamhetsmål.

b) Säkerställer nämnden att åtgärder 

genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T Av protokollen kan vi inte se att nämnden lämnat 

några direktiv om åtgärder under 2021. 



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst

Revisionsfråga KS SN UKN

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Röd Röd Röd

Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön Grön Grön

Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön

Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön

Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Grön Grön

Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden? Röd Röd Röd

Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Gul Grön Gul

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Röd Röd Röd

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Grön Gul

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul Gul

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön Grön
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Sammanställning revisionsfrågor, tilläggstjänst kontroll och 
åtgärder

Revisionsfråga KS SN UKN

Sker rapportering i enlighet med direktiv? ET ET ET

Är nämndens direktiv heltäckande? ET ET ET

Är rapportering till nämnden heltäckande vad gäller verksamhet? Grön Grön Gul

Är rapportering till nämnden heltäckande vad gäller ekonomi? Grön Grön Grön

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet för att kontrollera verksamhet 

och ekonomi?

Grön Grön Gul

Fokuserar rapportering på analys av måluppfyllelse och resultat? Gul Gul Gul

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem? Röd Röd Röd

Säkerställer nämnden att åtgärder genomförs enligt lämnade direktiv? ET ET ET



 

 

 
 
 
Persson Lars-Arne, 0297-555 43 
lars-arne.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-08-30 
Referens 

UKN 2021/00177  
 

  

 

 UKN 

 

Biblioteksplan Ockelbo folk- och skolbibliotek 2023-
2026 

Förslag till beslut 

1. Uppdrar åt bibliotekschefen att revidera nuvarande biblioteksplan. 

2. Den nya planen ska gälla fr o m 2023-01-01 och redovisas på nämndens 

möte i november.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Bibliotekslagen är alla bibliotek skyldiga att ha en biblioteksplan.  

I och med att biblioteksplan för Gävleborg varit under omarbetning så 

beslutade nämnden, § 72/2021, att Ockelbo kommuns plan förlängdes  

ett år och löper t o m år 2022-12-31.  

 

Kommunen biblioteksplan är i behov av revidering.                        

Beslutsunderlag 

Bibliotekschef Lars-Arne Perssons tjänsteskrivelse 2022-08-22.  

Utbildnings- och kulturnämnden 2021-11-10 §72.    

                      

 



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-09-13 
Referens 

UKN 2022/00202  
 

  

 

 UKN 

 

Lokalöversyn inom UKN 

Förslag till beslut 

Utbildnings- och kulturförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med 

tekniska och Ockelbo gårdar utreda hela Utbildnings- och 

kulturförvaltningens lokalbehov. 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Brist på lokaler för flera av verksamheterna inom Utbildnings- och 

kulturförvaltningen samt lokaler som inte är ändamålsenliga och uppfyller 

kraven för verksamheten. 

Arbetsmiljöfråga som behöver hanteras skyndsamt så att vi bibehåller redan 

befintliga medarbetare och kan rekrytera in nya.                         

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-09-13.                          

Ärendet 

Förskolan 

Stenhuggarens förskolans lokaler och utemiljö är i behov av upprustning 

samt att lokalerna inte är byggda för förskola.  

Inomhusklimatet är inte tillfredsställande. 

Behov av barnomsorg på obekväm tid.  

Ökad likvärdighet.  

 

Grundskolan 

Brist på lokaler för grundskolan, saknas klassrum och grupprum. 

Åbyggeby skolas paviljonger har ett tillfälligt bygglov till sommaren 2025 

som inte kommer att bli förlängt.  

Behov av ökad likvärdighet mellan grundskolorna. 

Höja andelen behöriga elever till gymnasiet.  

 

Vuxenutbildningen 

Behov av upprustning och underhåll av byggnaden utvändigt. 

Inomhusklimatet är inte tillfredsställande. 

 

 

 



Ockelbo kommun 
Datum 

2022-09-13 
 

UKN 2022/00202 
Sida 

2(2) 
 

 

Kulturskolan 

Lokaler som inte uppfyller behovet och är i behov av upprustning.  

Inomhusklimatet är inte tillfredsställande. 

 

Skolkontoret 

Lokalerna är inte anpassade för behovet och i behov av upprustning.  

För få kontor, alla medarbetare har inte en arbetsplats. 

Konferensmöjligheter saknas. 

Stor risk att sekretess bryts i och med lyhördhet, att obehöriga hör samtal 

antingen på plats eller genom Teams. 

Inomhusklimatet är inte tillfredsställande. 

 

Malin Larsson 

Utbildnings- och kulturchef  

 



 

Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2020/00113  

Lokaler förskolan 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

Föreslår att Kommunstyrelsen ordnar fram anpassade lokaler till förskolan 

med plats för 2 avdelningar. Modulbyggnad för 2 avdelningar i anslutning 

till Wij förskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Förskolan Kaplan som varit placerad på Kaplansgården med 20 barn 

flyttades akut från Kaplansgården onsdag 15 april 2020 efter att beslut fattats 

att göra plats för vårdplatser för covid-19 patienter.  

Barn och personal har sedan dess varit placerade på Wij förskola i ett större 

samlingsrum med 1 tillhörande toalett under vårterminen. Det har fungerat 

bra då det varit hög frånvaro hos både barn och personal på hela Wij förskola 

utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer att alla ska stanna hemma 

vid minsta symtom av sjukdom utifrån det rådande läget med 

coronapandemin covid-19.  

Förskolan Lilla Jag flyttas ur 2020-06-15 och kontraktet upphör 2020-06-30. 

Till höstterminen 2020 har lokalfrågan ännu inte lösts, vi är i behov av 

lokaler som kan inrymma 2 avdelningar senast från augusti 2020 för att 

kunna bedriva utbildning och undervisning på ett tillfredsställande sätt samt 

ha möjlighet att placera barn från Lilla Jag som skulle placerats på Kaplan 

och placera nya barn i kö utan att behöva utöka barngruppernas storlek på 

befintliga förskolor. 

Beslutsunderlag 

Rektor Malin Larssons tjänsteskrivelse 2020-05-11. 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Anna Lindahl (S), Torbjörn Nyholm (S), Lena 

Schenström (C), Rickard Lindstrand Levin (M) 
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UKN 2022/00192  
 

  

 

  

 

Rapporter/Övriga frågor                          

1. Kränkande behandling. 

2. Covid19 

3. Ukraina. 

4. En frisk generation.                                                            Fredrik Ingelsson    kl 11.00 

                 Hälsokoordinator  

5. Kulturarvstrappan.                Lars Andersson       kl 11.30 

                  Kulturskolechef 

6. Skolinspektionens återkommande tillsyn. 

7. Resultat skolenkäten 2022. 

8. System för kvalitetsarbete. 

9. pwc granskning – Samverkan kring barn och unga  

som riskerar att fara illa. 

10. ESF-projekt i grundskolan. 

11. Simskola. 

12. Sammanträdesdagar 2023. 
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§ 54 Dnr 2022/00157  

Medborgarförslag - Kulturarvstrappan 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning. 

2.  Begäran till Kommunfullmäktige om längre svarstid. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Bygga upp en kulturarvstrappa i Ockelbo kommun. 

Kulturarvstrappan är ett kulturarvsprogram för grundskolan där alla elever 

en gång om året besöker tio olika historiska platser i kommunen. Syftet är att 

garantera en likvärdighet kring studiebesök i det lokala kulturarvet och att ta 

tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. På så sätt får de barn 

som växer upp i Ockelbo kommun lära känna sin omgivning och sin 

närmiljö - steg för steg.” 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Kulturarvstrappan 

Kommunfullmäktige §73/2022 

 

      

      

      

      

 

 

 








