
 

Internbudget 2020 
 

Skol- och fritidsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Birgitta Forssman 

Ekonomichef 

 

Barn- och utbildningsnämnden • 251 89 Helsingborg 

Telefon 042 - 10 50 00 • Fax 042 - 10 54 07 • barn.utbildningsnamnd@helsingborg.se helsingborg.se 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 21 november 2019 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2020,  

Dnr 147/2019 

 
Förutsättningar  

Barn- och utbildningsnämnden har för budgetåret tilldelats en budgetram på 3 546.3 mnkr.. 

Utgångspunkten är Barn- och utbildningsnämndens nettobudget för 2019 på 3 413,2 mnkr. 

Förändringen mellan åren består av följande poster:  

 Uppräkning med 1%, 34,9 mnkr 

 Demografisk anpassning (ökat antal barn och elever) 62,8 mnkr  

 Generell förstärkning, 14 mnkr 

 Tekniska justeringar avseende sociala avgifter, kontaktcenter samt internhyror 

21,4 mnkr 

 

Nämnden får dessutom under en treårsperiod tillgång till 10,0 mnkr årligen i syfte att utveckla 

nya välfärds- och stadsutvecklande lösningar för att möta dagens och framtidens utmaningar. 

Till detta kommer ett säkerställande från Kommunfullmäktige att nämnden ges möjlighet att 

använda det aviserade sökbara statsbidraget för likvärdig skola i förskoleklass och grundskola. 

Bidraget beräknades vid budgettillfället uppgå till 40,7 mnkr.  

Nämnden får enligt Kommunfullmäktiges beslut också använda resultatöverföring från tidi-

gare år. I beslutet betonas vikten av att dessa resurser används för att driva förändrings- och 

utvecklingsarbete. För Barn- och utbildningsnämnden innebär detta att Utbildningsdirektören 

ges möjlighet att besluta att använda upp till 8 mnkr. Dessutom kvarstår beslutet från tidigare 

år om att ackumulerade överskott på enhetsnivå får användas. I övrigt betonas att den ekono-

miska utvecklingen för kommande år innebär en begränsning i sig för nyttjande av överskott.   

Till budgetramen kommer intäkter på totalt ca 660 mnkr. Det stora antalet riktade statsbidrag 

inom förskola och skola skapar en osäkerhet vad gäller de faktiska ekonomiska planeringsför-

utsättningarna. Ofta är villkoren för och fördelningen av dessa statsbidrag inte klara förrän ti-

digast under senvåren det år som bidragen avser. Dessutom finns en risk för återbetalning av 

vissa statsbidrag, eftersom en kärvare ekonomi gör att staden kommer att ha svårigheter att 

uppfylla de detaljerade krav som ställs. Det enskilt största statsbidraget handlar om det ovan-

nämnda bidraget för likvärdig skola. Bidraget utökas för 2020 med 18 mnkr jämfört med tidi-

gare beslut (samtidigt som övriga statsbidrag minskar i motsvarande omfattning) och uppgår 
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nu till 58 mnkr. Kravet för att få behålla bidraget är att den kommunala finansieringen för 

elevhälsa och undervisning bibehålls. Detta krav kommer nämnden med aktuella budgetförut-

sättningar inte att kunna uppfylla. Uppföljning och eventuell återbetalning av statsbidrag sker 

först kalenderåret efter att bidraget har utbetalts.  

 

Aktuell internbudget omfattar inte de statsbidrag som är sökbara för läsåret 2020/2021. Han-

tering av dessa kommer att ske i särskild ordning.  

Ett svårbedömt område avser intäkter och kostnader kopplade till nyanlända barn och elever. 

Osäkerheten gäller såväl kostnader som intäkter. Kostnaderna avgörs av det totala antalet ny-

anlända barn och elever, antalet som ska få del av introduktionspengen och antalet som deltar 

i modersmålsundervisning. Intäkten beror på det schablonbidrag som Arbetsmarknadsnämn-

den får från Migrationsverket samt det schablonbidrag för asylsökande som förvaltningen sö-

ker från Migrationsverket. Såväl intäkterna som kostnaderna beräknas under 2020 sjunka till 

en mera varaktig nivå efter några år av högre belopp. Förändringar i omvärlden kan dock i stor 

utsträckning påverka utfallet av dessa faktorer.  

Den erhållna kostnadsuppräkningen kommer inte att täcka aktuella kostnadsökningar för året. 

Dessa snävare ekonomiska ramar i kombination med den nationella bristen på behörig perso-

nal, ett ökat barn-och elevantal och fler elever som behöver mer pedagogiskt stöd för att nå 

målen innebär stor påverkan på Barn- och utbildningsnämndens verksamheter framöver. Be-

roende på att förskola och skola är en personalintensiv verksamhet är det framförallt perso-

naltätheten som kommer att påverkas.   

Övergripande hantering 

Barn- och utbildningsnämndens inriktning är att kunskap och lärande är fokus för stadens för-

skolor och skolor. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Sär-

skild vikt ska läggas vid kunskaper i språk och matematik samt skolans kompensatoriska upp-

drag. Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och utveckla sin 

lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati 

och människors lika värde är centrala begrepp.  

De mål som nämnden har fastställt handlar om att 

 Andelen elever med hög frånvaro ska halveras 
 Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 
 Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka 

 
De uppdrag som nämnden tidigare år har lämnat till verksamheten i denna internbudget er-

sätts nu av nämndens inriktning och mål, prioriterade områden nedan samt av förvaltningens 

verksamhetsplan.  
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Nämndens prioriterade områden 

Nämnden vill i sitt arbete fortsätta att fokusera på de prioriterade områden som, utöver inrikt-

ningarna och målen, lyftes fram vid beslutet om mål och ekonomi 2020 i april. 

En framgångsrik skolgång är för varje individ ett första steg för att kunna skapa sig ett bra liv. 

Ambitionen är att alla elever och alla skolenheter ska uppnå en positiv trend med ökad 

måluppfyllelse. Ambitionen måste också vara att varje elev ska nå målen utifrån att det är det 

bästa såväl för den enskilde eleven som för samhället. Därför innebär den strukturella obalans, 

som uppkommit genom en ökad andel elever med ett fåtal år i landet, ökade utmaningar. Ele-

ver som har varit en kortare tid i landet behöver ofta särskilda och mer omfattande insatser 

för att nå de kunskaper som krävs för att klara utbildningen och ta sig vidare till högre studier 

eller ut i yrkeslivet. För elever som kommer under grundskolans senare delar eller under gym-

nasietiden och därmed bara har ett par år på sig att klara det som andra elever arbetat med 

under nio år, är det en svår uppgift och ofta orimlig förväntan. 

På samma sätt som det är viktigt att varje elev ska klara målen är det också viktigt att de en-

skilda eleverna ges förutsättningar att utvecklas i sitt lärande utifrån den nivå de befinner sig 

på. På så sätt kan vi skapa ett lärande med varierad svårighetsgrad för att möta alla elevers be-

hov.  

I arbetet med att nå måluppfyllelse för alla elever är innovation och nytänkande en viktig del. 

Digitaliseringen kan t ex erbjuda nya sätt att arbeta för att nå målen. Idag nyttjas digitali-

seringen inom en mängd områden, där språkstöd, stöd för elever med läs- och skrivsvårig-

heter, möjligheter till digitala genomgångar och digitala prov bara är några exempel. Samtidigt 

kan digitaliseringen erbjuda nya områden som vi ännu inte identifierat, men som kommer att 

behöva nyttjas framöver.  

En viktig faktor som kan bidra till ökad måluppfyllelse handlar om elevernas motivation. För 

att förbättra barns och ungdomars kunskaper om arbetsmarknaden pågår ett arbete med att 

utöka samarbetet mellan skola och näringsliv. Det handlar bl a om att skapa en förståelse för 

vilka kompetenser och förmågor som krävs för sysselsättning nu och i framtiden. På så sätt 

kommer förhoppningsvis elevernas möjligheter att göra medvetna val kring sin framtid att 

öka.  

Större samverkan med socialtjänsten är viktigt för att nå barn och unga i utsatta situationer. 

Genom ett gemensamt och synkroniserat arbete mellan nämndernas verksamheter kan effek-

terna av insatta åtgärder öka. Barn och unga kan få stöd i sin vardag samtidigt som deras möj-

ligheter att nå skolans mål stärks. Ett sådant arbete kan innebära insatser på många olika ni-

våer. Särskilt viktigt är att hitta sätt att stötta elever i befintlig verksamhet så att de kan fort-

sätta utvecklas i trygg och välbekant skolmiljö. Även elevernas möjlighet att påverka såväl in-

satta åtgärder som vardagen i stort har betydelse för såväl psykiskt välmående som ett fram-

gångsrikt skolarbete. 
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Trygghet och säkerhet är viktiga områden både för staden som helhet och för nämndens 

verksamhet. Det påbörjade förstärkta arbetet inom dessa områden ska därför fortsätta. Sats-

ningen, som sker i nära samarbete med enheten för trygghet och säkerhet inom Stadslednings-

förvaltningen, innebär bl a att system och rutiner ses över och att utbildningar genomförs. Ett 

särskilt fokus kommer att ligga på det förebyggande arbetet samt på hur tryggheten i och om-

kring nämndens skol- och förskoleverksamheter kan öka. 

Kompetensförsörjning är en utmaning redan idag och kommer att vara det under överskåd-

lig framtid. I hela landet råder stor brist på behöriga pedagoger - såväl förskollärare som 

grundskollärare och gymnasielärare. Nämnden arbetar aktivt för att på olika sätt visa förde-

larna med att arbeta i Helsingborgs stads skolor. Det gäller att rekrytera och anställa nya med-

arbetare men lika viktigt är att behålla befintlig personal. För att uppnå detta måste arbetet 

med att vara en attraktiv arbetsgivare vara ständigt levande. Nyckelområden här är givande 

uppdrag med utvecklande arbetsuppgifter, god arbetsmiljö samt konkurrenskraftiga lö-

ner/förmåner. Står vi oss inte väl i konkurrensen om rätt kompetens finns risk för ökad löne-

glidning med urholkning av skolpengen och sänkning av personaltätheten som följd. Som en 

del i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är det viktigt att lärarstudenter kan göra 

sin VFU och därmed kunna fullfölja sin utbildning. Nämnden ser gärna att även fristående 

verksamheter välkomnar fler lärarstudenter för VFU. 

Vi behöver inte bara motivera fler att vilja bli, och fortsätta vara, pedagoger utan också ut-

veckla nya vägar att bli lärare. Detta kan innebära allt ifrån att Helsingborgs stads skolor aktivt 

bidrar i de olika snabb- och växlingsspår till pedagogyrken som finns till att identifiera nya 

professioner som kan komplettera och avlasta lärarna, så att vi använder varje medarbetare 

på ett optimalt sätt. Utvecklingen av det digitala lärandet är en annan faktor som kan skapa 

nya vägar till inlärning och effektivisering. 

Som framgår av nämndens investeringsplan kommer behovet av nya lokaler att vara stort 

framöver. Befolkningsprognoserna visar att antalet förskolebarn fortsätter att öka, antalet 

grundskolebarn ökar kraftigt och även antalet gymnasieelever har passerat lägstanivån och 

ökar framöver. Samtidigt har tidigare befolkningsprognoser sänkts och ökningen ser därmed 

ut att gå något långsammare än tidigare beräknat. Det visar på vikten av att noggrant följa ut-

vecklingen och ligga så väl i fas som möjligt, så att inte kostnader i onödan läggs på nya lokaler. 

Behovet av nybyggnation innebär också att den genomsnittliga hyran per barn och elev ökar. 

Det är därför av stor vikt att det påbörjade arbetet med denna fråga fortsätter. För att mot-

verka en alltför snabb kostnadsutveckling kommer nämnden också fortsätta arbeta för att be-

fintligt lokalbestånd nyttjas mer effektivt. Nya skolor byggs med en planlösning som går att 

sektionera så att lokaler i byggnaden går att låna eller hyras ut till andra. 

 

Internt arbete inom Helsingborgs stads skolor 

Nämndens inriktning och mål är baserade på den nulägesanalys som kvalitetsrapporterna för 

de olika skolformerna utgör. Kvalitetsrapporterna för förskolan, grundskolan och gymnasie-

skolan bygger i sin tur på verksamhetsdialoger och kvalitetsrapporter från respektive enhet. 

På så vis säkerställs att nämndens inriktning och mål utgår från det aktuella läget inom 
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Helsingborgs stads skolor som helhet. Utbildningsdirektören ansvarar för att omsätta nämn-

dens beslutade inriktning och mål. Av förvaltningens verksamhetsplan framgår de priorite-

ringar som gäller inom verksamheten givet nämndens inriktning och mål, nulägesanalysen och 

de ekonomiska förutsättningarna. Prioriteringarna som lyfts fram handlar bl a om förbätt-

ringar av matematikundervisningen och den språkutvecklande undervisningen, ökad hand-

lingskompetens inom hållbar utveckling samt säkerställande av det kompensatoriska uppdra-

get. 

 

Uppdrag från Kommunfullmäktige  

I Kommunfullmäktiges beslut om stadens plan för mål och ekonomi 2020 fick Barn- och utbild-

ningsnämnden två särskilda uppdrag;  

 Tillsammans med socialnämnden utveckla samarbetet för att i högre utsträckning 
involvera vårdnadshavare till elever som hamnat i ett negativt mönster samt att 
 

 Utveckla metoder för att kunna bedöma måluppfyllelse i stadens förskolor 
 

Planeringen har nyligen påbörjats avseende dessa uppdrag.  

Nämnden ser samarbetet med socialtjänsten som mycket viktigt för att säkerställa att elever 

som har hamnat i ett negativt mönster kan få hjälp till en fortsatt fungerande skolgång. Den en-

skilt viktigaste skyddsfaktorn för att en elev som vuxen ska leva ett bra liv är just att klara sko-

lan. Tillsammans kan nämnderna bättre nyttja de resurser som finns och nå längre i arbetet 

med både elever och vårdnadshavare.  

I förskolan läggs grunden för barns och elevers livslånga lärande. Två centrala byggstenar för 

barns lärande är kunskaper och att barnet ser sig själv som en individ som lär och tar till sig 

kunskap. En tidig, stark och väl förankrad identitet av sig själv som en lärande individ gör att 

barnet under sin fortsatta utveckling bättre kommer att kunna ta till sig, utveckla, och använda 

sina kunskaper och förmågor. För att bättre kunna följa och stödja utvecklingen hos barnen i 

förskolan kommer nämnden att utveckla metoder för att kunna bedöma måluppfyllelse i sta-

dens förskolor. En utmaning är att fokusera på utvecklingen av barnens förmågor och undvika 

en form av tidigt betygssystem på individnivå. 

Nämnden kommer även att vara delaktig i uppdrag som gavs till andra nämnder, men som tan-

gerar skolans område. Det handlar om 

 Uppdraget till Arbetsmarknadsnämnden att tillsammans med de nämnder som är i be-
hov av kompetensförsörjning, utreda hur det kan skapas en framtidsinriktad arbets-
marknadsinsats som tillgodoser bristyrkena samt 
 

 Uppdraget till Fastighetsnämnden att ta fram en strukturerad och förvaltningsövergri-
pande samordningsstrategi för hur staden framöver ska kunna tillskapa fler multi-
funktionella lokaler 
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Nämnden arbetar idag med ett flertal insatser för att ta tillvara den kompetens som finns på 

arbetsmarknaden och som skulle kunna utnyttjas inom skolans område. Det handlar om att 

tillvarata nyanländas kompetens, att ge möjligheter till studier och arbete parallellt, att ge möj-

ligheter att prova på pedagogyrket genom att vikariera mm. Fler insatser kommer sannolikt 

att utvecklas framöver, då behovet av behörig personal är stort inom nämndens samtliga an-

svarsområden.  

I arbetet med att bygga nya förskolor och skolor är redan idag tanken med multifunktionella 

lokaler bärande. Tillsammans med Fastighetsförvaltningen byggs lokaler med så stor flexibili-

tet som möjligt, så att såväl dagens som framtidens behov ska kunna tillfredsställas. Likaså ska 

möjligheter finnas att använda lokalerna till olika verksamheter under olika delar av dygnet.  

Ekonomiska förutsättningar 

Årligen sker en översyn av resursfördelningssystemet för att skapa en så rättvis, tydlig och en-

kel fördelning som möjligt. 

Jämfört med föregående års internbudget har en ökning av ersättningsnivåerna skett med 

2,5% för samtliga nämndens interna verksamheter. Ökningen består av uppräkning från Kom-

munfullmäktige på 1,3%, kompensation för höjda pensionskostnader på 0,6% samt effektivise-

ring av övergripande kostnader på 0,6%.  

 

Staden följer noga utvecklingen av såväl generella som riktade statsbidrag. I beräknade peng-

nivåer inkluderas årligen förändringar av de generella statsbidragen. Inför 2020 ingår HPV-

vaccinering för pojkar samt befattningsutbildning för rektorer i pengen. 

Vad gäller förskolans verksamhet föreslås en omfördelning av resurser motsvarande 3 mnkr 

från uppbyggande medel till pengtilldelning. Denna omfördelning medger en ökad uppräkning 

till förskolans verksamhet på 0,3%. 

Uppräkningen av förskolepengen och av pengen för pedagogisk omsorg uppgår efter ovanstå-

ende hänsyn till 2,8%. Uppräkningen av skolpengen för F-6, 7-9 samt gymnasieskola till 2,5%.   

Inför 2019 hade Barn- och utbildningsnämnden drygt 92 mnkr med sig i resultatöverföring 

från tidigare år (eget kapital). En stor del av dessa resurser avser kompensation för ökade vo-

lymer och ökad inskrivningsandel, som nämnden erhållit i efterhand. Beroende på det kärva 

ekonomiska läget vid årets start, med en budget i obalans för flera enheter, har dessa resurser 

inte använts under året utan istället sparats för framtida behov. Den återstående summan är 

därmed fortfarande 92 mnkr. Hänsyn har då inte tagits till utfallet för innevarande år.  

Inför 2020 föreslås att delar av tidigare års överskott inom förskola och grundskola används. 

För kommunala verksamheter kommer denna fördelning att nyttjas för justering av eget kapi-

tal med fokus på långsiktighet och hållbarhet. För fristående verksamheter kommer denna för-

delning att betalas ut som en tillfällig tilläggspeng i enlighet med principen om lika villkor. Ak-

tuella belopp är 725 kr per barn inom förskola (764 för fristående verksamheter) och 1 161 kr 

per elev i grundskola (1223 kr för fristående verksamheter). 
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I övrigt tas över- och underskott även fortsättningsvis med i sin helhet för kommunala en-

heter. De enheter som uppvisar underskott måste genomföra anpassningsåtgärder för att få en 

ekonomi i balans. Därefter måste upparbetade underskott arbetas in. De enheter som uppvisar 

överskott får använda en begränsad del av detta under kommande år. Övrig del ligger kvar för 

framtida nyttjande. 

Den övergripande budgeten framgår av bilaga 1.  

 

Resursfördelningsprinciper 

Större delen av de grundläggande principerna för resursfördelningssystemet kommer att 

kvarstå. Detta innebär att resursfördelningen även fortsättningsvis kommer att ske med en 

peng per barn/elev inom förskola och grundskola liksom inom grundsärskola. Även inom gym-

nasieskolan och gymnasiesärskolan kvarstår principen med en peng per elev och program. Li-

kaså kvarstår nämndens beslut att fördela statsbidragen för karriärtjänster, mindre barngrup-

per i förskolan, lärarlönelyft, lågstadiesatsningen m fl med en tilläggspeng per barn eller elev 

(avser endast kommunala skolor).  Även statsbidraget för lärarassistenter föreslås fördelas 

med en tilläggspeng per elev i grundskola och gymnasieskola. För samtliga dessa statsbidrag 

ingår resurserna för våren i internbudgeten.  

På samma sätt kvarstår beslutet att fördela statsbidraget för likvärdighet. Statsbidraget inför-

des fr o m läsåret 2018/2019 och har sedan dess fördelats i två delar. Hälften av bidraget för-

delas i enlighet med aktuellt socioekonomiskt index som tagits fram av SCB. Den andra hälften 

fördelas till alla grundskolor utifrån antalet elever. Bidraget ska användas till att utöka på-

gående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling 

i förskoleklass och grundskola. På så sätt ges alla skolor möjlighet att ta krafttag i detta arbete.  

Då omfattningen av statsbidragen för läsåret 2020/2021 ännu är okänd kommer separata be-

slut att tas avseende fördelningen av dessa resurser.  

Riksdagens beslut om offentliga bidrag på lika villkor tillämpas precis som tidigare. 

Utöver grundtilldelningen per elev fördelas resurser för uppbyggande insatser, febex/tilläggs-

belopp och modersmål. Dessutom finns ett antal basfinansierade verksamheter.  

För nyanlända elever utgår för år F-6 en extra introduktionsersättning de första 24 månaderna 

efter ankomsten till Sverige samt för år 7-9 de första 36 månaderna efter ankomsten till Sve-

rige. Förlängningen för de äldre eleverna beror på att forskning visar att barn som vid tidig ål-

der kommer till ett nytt land snabbare tar till sig ett nytt språk än de elever som kommer se-

nare i livet. Extra resurser kan därför behövas för just de elever som kommit sent till landet. 

Nämnden föreslår att denna förlängning kvarstår under 2020. 

De föreslagna ersättningsnivåerna framgår av bilaga 2 för interna ersättningar och bilaga 3 för 

ersättningar till verksamheter i extern regi.  
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De grundläggande principerna för fördelningen av uppbyggande insatser till förskola och 

grundskola kvarstår. Nämnden bedömer att de uppbyggande insatserna bidrar till att mot-

verka segregationens negativa effekter. Fokus är fortsatt stort på föräldrarnas utbildningsbak-

grund, som är den viktigaste faktorn för barns framgång i skolan. Detta kriterium har därför 

dubbel effekt. Därutöver kvarstår utländsk härkomst som kriterium.  

Vad gäller förskolans verksamhet föreslås en viss omfördelning av resurser från uppbyggande 

medel till pengtilldelning (se ovan).  

Enheterna har möjlighet att i stor utsträckning hitta de åtgärder som ger bäst resultat och 

nytänkande uppmuntras i detta arbete. Under året kommer respektive verksamhetschef att i 

kvalitetsdialogerna ha särskilt fokus på hur dessa resurser används och vilka behov och be-

dömningar som ligger bakom. Syftet är att dessa extra resurser ska göra så stor nytta som möj-

ligt för barnen och eleverna.  

Resursfördelningen sker till respektive förskoleenhet /skolenhet utifrån sammansättningen av 

barn/elever som finns på enheten. Omfördelning mellan de kommunala enheterna kan ske. 

Detta beslut fattas i sådana fall av utbildningsdirektören efter initiativ av verksamhetschefen. 

Viss omfördelning av resurserna mellan områdena sker detta år jämfört med fjolåret beroende 

på antal barn på respektive enhet och de aktuella barnens förutsättningar. För mera informat-

ion om uppbyggande insatser se vidare bilaga 4.  

Även för gymnasieskolan fördelas resurser för uppbyggande insatser. Som underlag för fördel-

ningen används elevernas meritvärde vid antagningen hösten 2019. Ett extra tillskott ges för 

elever med låga meritvärden. En ökning av de uppbyggande medlen föreslås med ca 3 mnkr 

för att möjliggöra ett tydligt arbete med aktuella elever. Även här kommer verksamhetschefen 

att i kvalitetsdialogerna ha särskilt fokus på hur dessa resurser används och vilka motiv som 

ligger bakom. Syftet är att dessa extra resurser ska göra så stor nytta som möjligt för eleverna. 

Se vidare bilaga 5. 

Modersmålsundervisningen finansieras genom en tilldelning per deltagande elev till elevens 

skola. Volymerna stäms av löpande.  

Studiehandledning på modersmålet är en form av särskilt stöd. Precis som för övrigt särskilt 

stöd är det rektors ansvar att alla elever som behöver studiehandledning på sitt modersmål får 

tillgång till sådan. 

Systemet gällande Tilläggsbelopp/Febex, funktionshindrade elever i behov av extraordinära 

insatser, kvarstår. Det betonas att systemet avser resurser för extraordinära stödåtgärder. Det 

kan t ex vara tekniska hjälpmedel, assistens, mindre anpassning av skollokal etc. För att säker-

ställa likabehandling fattar Elevhälsans personal samtliga beslut avseende fördelning av resur-

ser. Se vidare bilaga 6. Samma regler gäller för samtliga verksamhetsformer.   

Observera att Febex bara är ett sätt att fördela resurser.   Resurser för särskilt stöd finns också 

i den ordinarie skolpengen, och det är rektors ansvar att tillse att alla elever som behöver sär-

skilt stöd får tillgång till detta oavsett finansieringssätt.   

Resurserna på 10,0 mnkr årligen som tilldelas nämnden under en treårsperiod i syfte att ut-

veckla nya välfärds- och stadsutvecklande lösningar kommer att användas successivt under 

året. Resurserna ska inte användas för löpande driftskostnader, utan innebära nya lösningar 
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och arbetssätt som ger långsiktig effekt. Utbildningsdirektören föreslås förfoga över dessa re-

surser. 

 

Interna resursprinciper 

Ett omfattande arbete pågår för att effektivisera förvaltningskontorets och stödverksamheter-

nas arbete. Samtidigt ligger fokus på att ge verksamheten bästa möjliga stöd. Fokus i översy-

nen är att varje uppgift ska utföras på rätt plats i organisationen, så att suboptimering kan 

undvikas. Effektiviseringarna kommer delvis att täcka kostnadsökningar beroende på utökade 

digitala system samt ökat behov av stöd inom vissa områden. I innevarande budget har dessa 

effektiviseringar också bidragit till att möjliggöra en högre uppräkning än vad som annars vore 

möjligt.  

Gemensamma fördelade kostnader utgörs av övergripande kostnader som belastar de kom-

munala verksamheterna. De består dels av kostnader som berör verksamheten, men som ur 

ett administrativt perspektiv hanteras centralt och fördelas. Dels ingår kostnader som framför-

allt utgör någon form av stöd till verksamheten. Slutligen ingår också kostnader som ur ett 

strategiskt perspektiv avsatts för helheten, såsom kostnader avseende nämndens interna hy-

resprincip. 

Dessa gemensamma kostnader fördelas till verksamheten per barn/elev eller per anställd be-

roende på typ av kostnader. Kostnaderna har prognostiserats för kommande år. Beroende på 

ovannämnda effektiviseringar men också ökande behov inom vissa områden ligger kostnaden 

per barn/elev exklusive hyreskostnader på ungefär samma nivå som föregående år.  

Gällande hyresprincip med kostnadsutjämning mellan enheter med hög respektive låg hyres-

kostnad per barn och elev inom för- och grundskolan kommer att kvarstå.  Systemet innehåller 

en miniminivå och en maximinivå vad gäller budgeterade hyreskostnader per elev och finan-

sieras helt av den kommunala verksamheten. Kostnaden för principen ökar något under kom-

mande år beroende på aktuella nybyggnationer som gjorts.  

Hantering av över- och underskott 

Över- och underskott tas med i sin helhet till kommande år. Denna grundprincip föreslås kvar-

stå. Några justeringar kommer dock att ske för att uppnå en långsiktighet och hållbarhet. Se 

ovan. I övrigt tas över- och underskott även fortsättningsvis med i sin helhet för kommunala 

enheter. De enheter som uppvisar underskott måste genomföra anpassningsåtgärder för att få 

sin ekonomi i balans. Därefter måste upparbetade underskott arbetas in. De enheter som upp-

visar överskott får använda en begränsad del av detta under kommande år. Övrig del ligger 

kvar för framtida nyttjande. 
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