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1. Resursfördelningsmodell Bollebygds kommun
1.1 Bakgrund
Resursfördelningsmodellen fördelar medel till kommunala och fristående enheter.
Modellen ska dokumenteras, vara tillgänglig för alla och redovisas öppet d v s vara
transparant. Ambitionen är att modellen ska utformas så att den är begriplig.
Resursfördelningsmodellen ska ge ekonomiska förutsättningar för en likvärdig
verksamhet. Större delen av de tillgängliga resurserna ska utgöras av ett grundbelopp. Ett
fåtal faktabaserade variabler ska känneteckna modellen. Modellen ska vara tillämpbar på
både fristående och kommunala enheter. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska
beräknas efter samma grunder till fristående verksamheter som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten. Modellen ska kunna förändras utifrån
framtida förändrade variabler, politiska prioriteringar mm. Modellen har sin utgång i de
styrdokument som styr verksamheterna såsom skollagen (2010:800),
grundskoleförordning (2011:185) och allmänna råd.
1.2. Principer
Bidrag till fristående huvudmän grundar sig på Bollebygd kommuns budget för det
kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.
Om ytterligare resurser ges till Bollebygd kommuns verksamheter under budgetåret, ska
motsvarande tillskott ges till de fristående enheterna. Om Bollebygd kommun minskar
ersättningen till sin verksamhet minskas bidraget till fristående enheter i motsvarande
mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner.
Bidraget består av som mest tre delar, grundbelopp, strukturtillägg och ev. tilläggsbelopp.
1.3 Avgifter
När Bollebygd skriver avtal med annan kommun eller enskild huvudman ska det beaktas
hur föräldraavgifter ska tas ut.
1.4 Interkommunal ersättning
Om inte annat avtalas ska hemkommunen ersätta annan kommun för barn/elev på samma
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna
grundskolorna
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1.5 Statsbidrag
Varje huvudman har möjlighet att söka statsbidrag såsom lärarlönelyft, karriärtjänster mm.
Kvalitetssäkrande åtgärder för maxtaxa kan enbart sökas av kommunen och ligger därför i
grundbeloppet till fristående enheter.
1.6 Utbetalning av bidrag
Budgettilldelningen till nästkommande år baseras på antalet barn och elever som beslutats
av kommunfullmäktige inför nästkommande budgetår. Utifrån antalet barn och elever
fördelas grundbelopp.
För fristående enheter görs justering av grundbeloppet den 15:e i varje månad utifrån det
faktiska barn/elevantalet. Under juni, juli och augusti görs inga mätningar. För juni och
juli används antalssiffror från maj, medan för augustis görs justering i samband med
mätningen i september.
För kommunala enheter görs justering av grundbeloppet två gånger årligen den 15:e april
och 15:e oktober utifrån det faktiska barn/elevantalet. De kommunala enheterna
kompenseras med 50 % av grundbeloppet vid ökning av barn/elevantal vid minskning så
belastas enheten med 50 % neddragning av grundbeloppet.

2 Grundbelopp
2.1 Grundbeloppets olika delar
2.1.1 Administration
Gäller enbart fristående verksamheter och avser administrativa kostnader som ska
beräknas till tre procent av grundbeloppet, dock ej för annan pedagogisk verksamhet som
beräknas till en procent.
2.1.2 Elevhälsa
Elevhälsa avser kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller
psykosociala insatser
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2.1.3 Lokalkostnader
Lokalkostnader avser kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är
läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för
amortering.
Kommunala verksamheterna ersätts vid budgetbeslutet1 i Utbildningsnämnden med 100
procent av de faktiska hyreskostnaderna för kommunala lokaler. Fristående enheter
ersättas med Bollebygd kommuns genomsnittliga lokalkostnad per elev.
Beräkningsgrunden till kommunens genomsnittliga lokalkostnad är nämndens
budgeterade lokalkostnad och reduceras med:
•

Idrottshallar, den tid som inte nyttjas av skola, förskola, förskoleklass och fritidshem

2.1.3 Lärverktyg
Lärverktyg avser kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i
undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader.
2.1.4 Löner
Kommunala verksamheter ersätts för löneökningar efter avslutade löneöversyner.
Fristående enheter ersätts för löneökningar enligt budgeterad uppräkning.
2.1.5 Mervärdesskatt
Gäller fristående verksamheter och avser ett schablonbelopp som uppgår till sex procent
av det totala bidragsbeloppet.
2.1.6 Måltider
Måltider avser kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed
sammanhängande administration och liknande kostnader.
2.1.7 Omkostnadsersättning
Gäller fristående annan pedagogisk omsorg och innefattar mathållning el, vatten, slitage
av möbler och övrig inredning samt mindre förbrukningsartiklar.

1

Sker vanligtvis på decembersammanträdet.
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2.1.8 Omsorg och pedagogisk verksamhet
Omsorg och pedagogisk verksamhet avser kostnader för personal i den pedagogiska
verksamheten och omsorgen, stödåtgärder till barn eller elever, kompetensutveckling av
personalen och liknande kostnader. För fristående enheter ingår även kostnader för
förskolechef eller andra anställda med ledningsuppgifter.
2.1.9 Pedagogiskt material och utrustning
Pedagogiskt material och utrustning avser kostnader för lek- och lärprodukter, maskiner
som används i verksamheten, studiebesök och liknande kostnader.
2.1.10 Undervisning
Undervisning avser kostnader för undervisande personal, stödåtgärder till elever,
arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. För
fristående enheter ingår även kostnad för skolans rektor och andra anställda med
ledningsuppgifter.

2.2 Förskola
Bidraget består av ett grundbelopp som ska avse ersättning för (bilaga)
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt
6. lokalkostnader.
Grundbeloppet är differentierad med olika belopp beroende på barnets ålder och
vistelsetid. Vistelsetimmar grundas på den information man kan få ur nya elevsystemet
och är fördelade i två intervaller med viktning enligt följande;
•

0-15

vistelsetimmar per vecka

faktor 0,7

•

15,01<

vistelsetimmar per vecka

faktor 1,0

Uppdelning på barnets ålder är;
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•

1-3 år

faktor 1,1

•

3-5 år

faktor 0,9

Tabell 1. Grundbelopp kronor per barn och år, kommunal enhet 2021
Förskola
Åldersgrupp

Vistelsetimmar per vecka
Bollebygds kommun
Fristående enhet

1-3 år
0-15 tim

3-5 år

15,01< tim

0-15 tim

15,01< tim

98 075

122 305

87 796

107 620

109 012

136 049

97 543

119 663

Skillnaden mellan kommunal verksamhet och fristående enheter beror på att de
kommunala enheterna inte kompenseras för löneökningar, administration, mervärdesskatt
samt löneuppräkning för lokalvård i lokalkostnaden.

2.3 Förskoleklass, grundsärskola och grundskola
Bidraget består av ett grundbelopp som ska avse ersättning för; (bilaga)
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt
7. lokalkostnader.
Grundbeloppet är differentierad med olika belopp beroende på skolår. Uppdelningen på
skolår grundar sig på timplan är enligt följande:
•

Förskoleklass

•

Skolår 1-3

•

Skolår 4-6
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•

Skolår 7-9

Tabell 2. Grundbelopp per elev och år 2021
Grundskola
Åldersgrupp

Förskoleklass Grundskola Åk 1-3

Grundskola Åk 4-6

Grundskola 7-9

Bollebygds kommun

69 466

79 108

83 792

87 395

Fristående enhet

77 392

88 079

93 278

97 295

Skillnaden mellan kommunal verksamhet och fristående enheter beror på att de
kommunala enheterna inte kompenseras för löneökningar, administration,
mervärdesskatt, skolbibliotek samt löneuppräkning för lokalvård i lokalkostnaden.
2.3.1 Grundsärskola
Resurstilldelningen till grundsärskolan utgår från snittkostnaden för Sjuhäradskommuner,
där snittkostnaden är elevpeng ggr 6. Det finns tre intervaller för tilldelning till elever
mottagna i grundsärskolan:


x 4 för integrerad elev



x 6 för integrerad elev med omfattande behov



x 10 för elev ämnesområden

2.4 Fritidshem
Bidraget består av ett grundbelopp som ska avse ersättning för (bilaga)
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. Mervärdesskatt,
6. lokalkostnader.
Grundbeloppet är differentierad med olika belopp beroende på skolår. Uppdelningen på
skolår är enligt följande:
•

Skolår F-3

•

Skolår 4-6

Elev med lovdagsplacering ersätts med 20 procent av grundbeloppet.
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Tabell 3. grundbelopp per elev och år 2021
Fritidshem
Åldersgrupp

Fritidshem F-3 Fritidshem 4-6

Bollebygds kommun

35 643

24 789

Fristående enhet

39 664

27 553

Skillnaden mellan kommunal verksamhet och fristående enheter beror på att de
kommunala enheterna inte kompenseras för löneökningar, mervärdesskatt samt
löneuppräkning för lokalvård i lokalkostnaden.
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3. Strukturtillägg
Strukturtillägget karaktäriseras av att det ger ett differentierat tillägg per barn/elev och
bygger på barnens/elevernas socioekonomiska bakgrund. Resursfördelningen ska
kompensera för skillnader i barnens och elevernas förutsättningar.
Modellen beräknar barnens/elevernas socioekonomiska förutsättningar enligt de två
variabler. Barn och elever i Bollebygd skolor/förskolor används som underlag för
beräkningarna. Beräkningarna grundas på statistik som hämtas från SCB.
Variabler som används i beräkningarna är:
• Nyinvandring (de senaste fyra åren), elev
• Utbildningsnivå hos föräldrar
Variablerna har valts utifrån den betydelse de ger för elevernas kunskapsresultat. Den
nyanlända elevens första tid i skolan har visat sig vara avgörande för hans eller hennes
framtida skolgång. Skolans förhållningssätt är centralt för de nyanlända elevernas
förutsättningar och är avgörande för vilken undervisning de nyanlända eleverna får. De
nyanlända eleverna behöver mötas av höga förväntningar på deras egen förmåga. Skolan
som helhet ska ta ett gemensamt ansvar för att anpassa och genomföra undervisningen.
Föräldrarnas utbildningsbakgrund beskrivs i flera översikter bl.a. hos Skolverket och
Skolinspektionen, vara den faktor som har störst samband med elevens betygsresultat.
Justering av strukturtilldelningen görs vanligtvis en gång per år, den 1 januari, utifrån
aktuellt elevunderlag 15 oktober året innan. Under 2019 ändrade SCB sin tolkning av vad
som räknas som sekretessbelagda uppgifter. Kammarrätten i Göteborg bedömde i ett
avgörande i december 2019 att uppgifter hos SCB om fristående skolors genomströmning,
betygssättning och sammansättning av elever omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 §
Offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den enskilde huvudmannen. Efter att
Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelat prövningstillstånd för
överklagan kan Skolverket inte publicera statistik om fristående skolor. Eftersom lika
villkor ska
gälla för kommunala och fristående skolor kommer inte heller statistik om kommunala
skolor
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vara tillgänglig. Detsamma gäller även förskolor och fritidshem. Utbildningsnämnden har
därför i UN2020/316 §45 beslutat att 2019 års utfall för de socioekonomiska faktorerna
skall
användas för resursfördelning även 2021.
Strukturtillägget ges endast till enheter med > 25 barn/elever folkbokförda i Bollebygds
kommun. Strukturtillägget utgör 3 procent av de totala resurserna för elevpeng och
barnpeng som fördelas inom modellen efter det att tilläggsbeloppet beräknats och de
uppgår till totalt 2 957 000 kr.

Tabell 4. Strukturtilldelning 2021
Skola, förskoleklass och fritidshem Strukturtilldelning kr per enhet och år
Töllsjöskolan
Örelundsskolan
Bollebygdskolan F-3
Bollebygdskolan 4-6
Bollebygdskolan 7-9
Gaddenskolan

272 000
247 000
594 000
117 000
584 000
0

Tabell 5. Strukturtilldelning 2021
Förskola
Ekdalen
Eriksgården
Krokdal
Nolån
Odensgården
Slättängsgården
Sörån

Strukturtilldelning kr per enhet och år
174 000
196 000
0
490 000
0
283 000
0
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4. Tilläggsbelopp
En del av resursen kvarhålls för barn/elever i behov av omfattande stödåtgärder samt för
modersmålsundervisning i grundskolan.
4.1 Omfattande stödbehov
Ersättningen för särskilda stödåtgärder, för elever som har ett omfattande behov av särskilt
stöd och som inte ryms inom den vanliga undervisningen. Den vanliga undervisningen ska
rymmas inom grundbeloppet.
Ersättning för barn/elever med omfattande behov av omfattande stödåtgärder
I resursfördelningsmodellen för 2021 fördelas totalt 3 836 000 kr till omfattande stöd
vilket utgör 5 procent grundskola, fritidshem, förskoleklass och 3 procent förskola av de
totala resurserna för elevpeng och barnpeng som fördelas inom modellen.

Tabell 6 tilläggsbelopp
Verksamhet

Tilläggsbelopp kr per huvudman och år

Kommunal skolor
Kommunal förskolor

2 221 000
1 093 000

Under våren fördelas medel till kommunala enheter. På samma sätt fördelas potten efter
ansökan för fristående enheter för vidare fördelning till elever med omfattande behov av
särskilt stöd. Ansökan sker på anvisad blankett.

4.2 Modersmålsundervisning
Tilldelning för de elever som deltar i modersmålsundervisning. Bidraget grundar sig på
den kommunala verksamhetens kostnad per elev och omprövas årligen utifrån
motsvarande års kostnad.
I resursfördelningsmodellen för 2021 fördelas totalt 250 000 kr till
modersmålsundervisning.
Tilldelning för de elever i fristående skolor som deltar i modersmålsundervisning sker
efter ansökan från skolan. Ansökan sker på anvisad blankett
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5. Bilagor
5.1 Tabeller: Grundbelopp

Observera att beloppet Summa bidrag förutsätter att anordnaren tar ut
barnomsorgsintäkt.
Förskola
Enskilda

1-3 år
0-15
15,01<

3-5 år
0-15
15,01<

Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material och utrustning
Måltider
Lokalkostnader

68 488
1 757
8 733
20 868

93 252
1 757
8 733
20 868

57 983
1 757
8 733
20 868

78 244
1 757
8 733
20 868

Summa
Anpassning 0%
Administration 3%

99 846
0
2 995

124 610
0
3 738

89 341
0
2 680

109 602
0
3 288

102 841

128 348

92 021

112 890

6 170

7 701

5 521

6 773

109 012

136 049

97 543

119 663

109 012

136 049

97 543

119 663

S:a grundbelopp
Moms 6%
Bidrag inkl. moms
Avgår barnomsorgsintäkt
Summa bidrag

Observera att beloppet Summa bidrag förutsätter att anordnaren tar ut
barnomsorgsintäkt.
Enskilda

Fritidshem
F-3
4-6

Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material och utrustning
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Anpassning 0%
Administration 3%

23 925
800
4 366
7 238
36 329
0
1 090

12 832
800
4 366
7 238
25 236
0
757

S:a grundbelopp

37 419

25 993

2 245

1 560

Moms 6%
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Bidrag inkl. moms

39 664

27 553

39 664

27 553

Avgår barnomsorgsintäkt
Summa bidrag

Enskilda
Förskoleklass

Grundskola
Åk 1-3
Åk 4-6

Åk 7-9

Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Anpassning 0%
Administration 3%

36 135
5 341
3 494
6 710
19 205
70 885
0
2 127

45 955
5 507
3 494
6 710
19 007
80 673
0
2 420

49 667
6 556
3 494
6 710
19 007
85 435
0
2 563

53 113
6 790
3 494
6 710
19 007
89 115
0
2 673

S:a grundbelopp

73 012

83 093

87 998

91 788

4 381

4 986

5 280

5 507

77 392

88 079

93 278

97 295

77 392

88 079

93 278

97 295

Moms 6%
Bidrag inkl. moms
Avgår barnomsorgsintäkt
Summa bidrag

