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grundskolan 

Ärendebeskrivning 

 

Som ett led i arbetet efter det beslut från Skolinspektionen som kom under februari 

2019 togs en åtgärdsplan fram. En del i denna var en genomgång av ingående  

förutsättningar och nuvarande fördelningsmodell för grundskolan. 

Ekonomichef, skolchef och tf. rektor har gjort en översyn av den resursfördelningsmodell 

som föreligger i nuläget och gjort jämförelser med den modell som bland annat Kumla 

kommun använder. Där sker exempelvis en kompensation för de socioekonomiska 

skillnaderna (andel nyanlända elever och föräldrars utbildningsbakgrund) som finns mellan 

skolenheterna. 

 

Resursfördelningen för grundskolan i kommunen baseras på elevantalet under hösten inför 

kommande budget år men en viss korrigering för att ämne (hem- och konsumentkunskap) 

och aktivitet (PRAO) tillkommer för de äldre åldrarna. Utgångspunkten för fördelningen är 

12,49 elever/lärare. Timplanen för grundskolan är uppbyggd så att undervisningstiden för 

eleverna i de yngre årskurserna är lägre, 18-22 timmar/vecka, i förhållande till de äldre, 24 

timmar/vecka. Då resurstilldelningen beräknas på antalet elever och inte på elevtimmar så 

innebär det indirekt en extra resurstilldelning för yngre elever.  

 

På Kyrkbacksskolan kommer det från hösten 2019 finnas två skolenheter så det finns ett 

behov att säkerställa att resurser fördelas mellan dessa som tillgodoser att huvudmannen 

möter förordningens krav på att eleverna ”ges den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (Skollag 3:2). 

 

Den mindre organisationen med få skolenheter och litet elevantal, där enskilda elever kan 

ha stor påverkan på behovet av resurser ger behov av en följsam och föränderlig hantering 

av resurserna. Mot den bakgrunden torde en beräkning av skillnader i fördelning mellan 

årskurserna, utifrån socioekonomiska förutsättningar, medföra ett merarbete som inte står i 

proportion till den effekt det ger. 

 

Sammantaget är slutsatsen att ett mer utvecklat eller för all del mer komplicerat 

fördelningssystem skulle skapa fler svårigheter än möjligheter för skolenheterna. Att 

bibehålla nuvarande resursfördelningssystem och istället förtydliga den process som 

möjliggör fördelning inom budgetram mellan skolenheterna ses som mer gynnsamt för 

verksamheten.  



 

 

Förslag till beslut 

Att bibehålla det resursfördelningssystem som finns för grundskolan samt att skolchef ges i 

uppdrag att organisera en process, inom ramen för ledningsgrupp bildning, som 

säkerställer att resurser inom budgetram fördelas mellan de två skolenheterna utifrån 

förändrade behov som uppstår. 

 

 

 
 

 


