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1. Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av Sundbybergs stads kommundirektör genomfört en bred 
genomgång av skolpengens sammansättning samt gjort en jämförelse med nio andra kom-
muner. Våra sammanfattande noteringar är enligt följande: 

Ø Modeller för socioekonomiska tillägg i resursfördelningssystem tillämpas av samtliga 
kommuner i studien. De är dock utformade på olika sätt och uppgår till olika storlek. Vilka 
variabler som ligger till grund för beräkningar av grundbelopp skiljer sig åt mellan kom-
munerna. Detta innebär att jämförande analyser avseende skillnader när det gäller be-
loppsnivåer rörande grundbelopp och olika former av tilläggsbelopp är behäftade med en 
rad problem.  
 

Ø Nationell statistik visar att Sundbyberg uppvisar relativt låga resultat i jämförelse med 
andra kommuner när det gäller olika typer av kvalitetsrelaterade mått. Detta gäller skolor 
både i kommunal regi och fristående skolor. Sundbyberg uppvisar dock resultat i enlighet 
med förväntan då socioekonomiska faktorer tas i beaktande. Skollagens kunskapsmål 
om att alla elever ska uppnå godkända resultat innebär således att ambitionerna måste 
sättas högre än de sk. Salsa-värdena, som utgör förklaringsvariabler, inte mål. 

 
Ø Sundbybergs stad bör utreda närmare huruvida nuvarande modell för socioekonomiska 

tillägg är långsiktigt effektiv.  
 

Ø Kostnaden per elev inom Sundbybergs skolor är relativt hög i jämförelse med andra 
kommuner. Dock bör det noteras att kostnadsökningarna i Sundbybergs stad är lägre än 
för de andra kommunerna i denna studie. Skillnaderna mellan Sundbybergs stad och öv-
riga kommuner i studien när det gäller kostnader per elev har således minskat tydligt un-
der senare år. Studien har dock visat att det kan föreligga skillnader i olika kommuners 
sätt att rapportera in data till RS (räkenskapssammandrag för kommuner och landsting), 
vilket påverkar jämförande analyser mellan olika kommuner.  

 
Ø Studien har visat att grundbeloppets storlek (skolpengen) skiljer sig åt mellan kommuner. 

I många fall baseras grundbeloppets storlek på ett historiskt belopp som räknats upp var-
je år i samband med upprättande av budget. Hur uppräkning av grundbeloppet sker ser 
olika ut mellan kommunerna som ingår i studien. Olika former av schabloner är vanligt fö-
rekommande.  Jämförelser mellan kommuner är således behäftade med problem. 

 
Ø Tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd varierar avseende omfattning och till-

lämpad modell mellan kommunerna som ingår i studien.  
 

Ø Hur administrationskostnader och andra typer av OH-kostnader hanteras i modeller för 
resursfördelning ser olika ut mellan kommunerna.  

 
Ø Kommuner använder ofta olika begrepp för de resursmodeller som används samt model-

lernas delkomponenter. Detta måste tas i beaktande vid övergripande jämförelser mellan 
olika kommuner.  
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Ø Skollagen ställer krav på att grundbeloppets storlek ska ha sin grund i ett antal delkom-
ponenter. Vår studie har visat att det är ytterst ovanligt att grundbeloppet är beräknat på 
en detaljerad nivå med utgångspunkt i faktiska kostnader.   
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2. Inledning 

2.1. Uppdrag 
Ernst & Young har fått i uppdrag av kommundirektören att genomföra en bred beskrivning av 
skolpengens innehåll och utveckling inom Sundbybergs stad. Vidare innehåller rapporten en 
jämförelse rörande resursfördelning via grundbelopp och tilläggsbelopp inom grund- och 
gymnasieskolan i tio kommuner, inklusive Sundbyberg stad.  

Bakgrunden till uppdraget är att de kommunala grund- och gymnasieskolorna under flera år 
haft svårt att klara av att driva verksamheten inom givna ekonomiska ramar och uppnå kvali-
tetsrelaterade mål för verksamheten. Resurserna fördelas framförallt genom ett system med 
skolpeng och till följd av både svaga resultat och ekonomiska underskott inom den kommu-
nala skolverksamheten har skolpengens storlek och utformning kommit att diskuteras. Kom-
munledningen vill med anledning av detta genomföra en beskrivning av skolpengens utform-
ning samt jämföra denna med ett antal andra kommuner.  

2.2. Syfte och avgränsning 
Syftet med analysen är att identifiera vad som ingår i skolpengen för grundskola och gymna-
sieskola i Sundbybergs stad samt göra jämförelser med andra kommuner.  

Vår genomgång har visat att flera olika begrepp används inom det analyserade området. 
Med anledning av det har vi valt att, i det efterföljande, renodla vår beskrivning genom att 
använda begreppet ”grundbelopp”, vilket är det begrepp som används i skollagen samt 
andra gällande riktlinjer, istället för skolpeng.   

2.3. Analysområden 
Analysen omfattar följande områden: 

Ø Resursfördelningssystem och dess utformning i Sundbybergs stad.  

Ø En jämförelse mellan tio kommuner avseende nivåer och utformning av modeller för 
resursfördelning inom utbildningsverksamheten inom grund- och gymnasieskolan. 

Ø En jämförelse rörande nivåer av grundbelopp och nivåer rörande kostnader per elev 
mellan utvalda jämförelsekommuner. 

2.4. Metod 
Analysen har genomförts med stöd av studier av styrdokument och intervjuer med tjänste-
män inom berörd nämnd. Vidare har en frågeenkät skickats ut till de kommuner som valts ut 
för den jämförande delen i denna studie. Intervjuer har även genomförts med tjänstemän 
inom de kommuner som omfattas av jämförelsen.  
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3. Bidrag på lika villkor 

3.1. Regleras i skollagen 
Hur innehållet i bidrag till fristående skolor samt enskilda förskolor, fritidshem och förskole-
klasser ska se ut regleras i Skollagen (2010:800). Lagen trädde i kraft 1 juli 2011, men be-
stämmelserna om ekonomiska bidrag hade förtydligats redan 2010, då den tidigare skolla-
gen ännu var rådande. 

Syftet med regleringen av bidraget är att det ska ges på lika villkor, oavsett om huvudman-
nen är kommunal eller fristående. Inom varje skolform ska utbildningen vara likvärdig, oav-
sett var i landet den ges.  

3.2. Vad grundbeloppet ska omfatta 
Bidragets grundbelopp ska enligt bestämmelserna i skollagen avse ersättning för: 

a) Undervisning: kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgif-
ter, undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetens-
utveckling av personalen och liknande kostnader 

b) Lärverktyg: kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i un-
dervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande 

c) Elevhälsa: kostnader för medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser 
d) Måltider: kostnader för livsmedel, personal, transporter  
e) Administration: administrativa kostnader som ska beräknas till tre procent av grund-

beloppet 
f) Mervärdesskatt: ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det totala bidrags-

beloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp) 
Lokalkostnader: kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel. 

 
Ersättning för lokalkostnader ska motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per 
barn eller elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl, kan ersättningen i 
stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader, om dessa bedöms 
vara skäliga.  
 
Före 2010 fanns formuleringen i gamla skollagen: ”Hemkommunen skall till en fristående 
skola som motsvarar grundskolan/gymnasieskolan lämna bidrag för varje elev som deltar i 
utbildningen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
grundskolan/gymnasieskolan.” 

I och med att de nya bestämmelserna infördes år 2010 blev det således betydligt tydligare 
vilka delar som grundbeloppet ska baseras på. Dock regleras inte i detalj hur beloppet ska 
räknas ut. Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid resurs-
fördelning till den egna verksamheten.  

En kommun ska för den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats. 
Av redovisningen ska framgå beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdes-
skatt. Om det inte finns särskilda skäl ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga 
kostnadsslag var för sig. 

Bidrag till enskilda huvudmän ska fastställas per kalenderår och grunda sig på hemkommu-
nens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Om ytter-
ligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska motsvarande till-
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skott ges till de enskilda huvudmännen. Om hemkommunen minskar ersättningen till sin 
motsvarande verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån ge-
nom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 

3.3. Tilläggsbelopp för särskilt stöd 
Enligt skollagen ska kommunerna erbjuda tillägg för elever i behov av särskilt stöd. Med 
tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraor-
dinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Ersättning för 
modersmålsundervisning ingår också i tilläggsbeloppet. 

3.4. Socioekonomiskt tilläggsbelopp 
Många kommuner har till grundbeloppet tillfört ett tillägg som bygger på socioekonomiska 
faktorer och variabler. Det varierar hur många och vilken typ av variabler som används, men 
vanligt förekommande är att de hämtats från Salsa, som tas fram av Skolverket. Salsa-värdet 
anger det förväntade studieresultatet i årskurs 9 utifrån externa faktorer som visat sig ha 
samband med elevernas resultat, föräldrarnas utbildningsnivå, andel pojkar bland eleverna 
samt andel elever med utländsk bakgrund.  
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4. Grundbelopp i Sundbybergs stad 

4.1. Fördelning av resurser rörande grundskolan 

Som framgår av avsnitt 3.2 ska grundbeloppet omfatta ett antal olika delkomponenter, vilka 
förmodas täcka de kostnader som genereras inom utbildningsverksamheten. Genomgången 
av stadens rutiner för fastställande av grundbeloppet visar att samtliga delkomponenter har 
tagits i beaktande vid justeringar i samband med budgeteringar etc. Det noteras att staden 
hänvisar till de riktlinjer som bland annat SKL upprättar när det gäller beräkning av grundbe-
loppet. 

 

Ovanstående tabell visar de kostnadsposter som grundbeloppet, (skolpengen) utgörs av. Vid 
fördelning av resurser till kommunens egna skolor reduceras grundbeloppet då vissa kostna-
der hanteras centralt inom staden. Detta gäller framför allt lokalkostnader, måltidskostnader, 
elkostnader samt central administration.  

Barn- och utbildningsförvaltningens totala hyreskostnader ska täckas i ram och justeras års-
vis vid budgetförfarandet.  
 
De friskolor som verkar inom staden erhöll tidigare lokalbidrag som uppgick till den genom-
snittliga kostnaden för kommunens skolor. Då det inte är helt klarlagt vad lagstiftningen me-
nar med ”genomsittliga lokalkostnader” har staden valt att inte ta med tillfälliga lokallösningar 
så som dyra paviljonger, mm. i sitt grundbelopp, som betalas ut till fristående skolor och an-
nan kommun. Detta beslut har överklagats (av Vittra friskolor) och behandlas för närvarande 
av förvaltningsrätten. 
 
Det grundbelopp som används inom staden justeras årligen i samband med upprättandet 
och beredning av budget. Hänsyn tas vid justeringen till allmänna kostnadsökningar samt 
löneökningar och eventuella effektiviseringsprogram som beslutats om inom berörd nämnd. 
Utgångspunkt vid justeringen utgörs i praktiken av nivån på grundbeloppet föregående år. 
Även justering av ”lokalpengen” sker varje år efter stadens faktiska hyreskostnader enligt 
budget.  

Skolpeng 2011 F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9
Undervisning 14 018 kr      28 187 kr     31 807 kr    41 707 kr        
Läromedel och utrustning 2 665 kr       3 105 kr       4 010 kr      4 163 kr         
Elevvård och hälsovård 1 790 kr       2 086 kr       2 693 kr      2 796 kr         
Måltider 5 077 kr       5 077 kr       5 077 kr      5 184 kr         
Lokaler 13 892 kr      13 892 kr     13 892 kr    13 892 kr        
Administration (3%) 1 123 kr       1 570 kr       1 724 kr      2 032 kr         
Utbetalas till annan regi (kommun) 38 565 kr     53 917 kr     59 203 kr    69 774 kr       

Bidrag för mervärdesskatt (6%) 2 314 kr       3 235 kr       3 552 kr      4 186 kr         
Utbetalas till annan regi (ej kommun) 40 879 kr     57 152 kr     62 756 kr    73 961 kr       
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Grundbelopp till elever från Sundbyberg stad i fristående skolor utgår enligt samma grunder 
och principer som vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, av motsvarande 
slag. En momskompensation uppgående till 6 procent av grundbeloppet tillkommer friskolor-
na samt ett administrativt tillägg om 3 procent av grundbeloppet.   

4.2. Socioekonomiska tillägg samt tillägg för särskilda behov 
När det gäller socioekonomiska faktorer ingår dessa som en delkomponent av grundbelop-
pet. Detta tillägg behöver ej sökas särskilt utan fördelas automatiskt med utgångspunkt ifrån 
uppgifter ur folkbokföringen. Den parameter som är helt styrande är föräldrarnas utbildnings-
bakgrund. Dessa uppgifter hämtas från SCB´s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik 
(AMPAK samt befolkningsprognos). Skolor som erhåller elever från bostadsområden med en 
generellt låg utbildningsnivå erhåller således automatiskt ett högre tillägg. De socioekono-
miska tilläggen utgör en stor post i nämndens budget, ca 10 mkr för 2011 och 14 mkr år 
2012.   
 
Utöver de socioekonomiska tilläggen ska även fördelning av resurser ske med avseende på 
elever i behov av särkskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Resurstillägg kan endast göras vid 
”omfattande” behov där minsta belopp som skolor kan ansöka om uppgår till 50 000 kr.  
 
Under de två senaste åren har skolornas ansökningar, avseende särkskilda behov, till 
nämnden ökat kraftigt. Med anledningen av den kraftiga ökningen har nämnden beslutat att 
föreslå en ny modell för fördelning av denna typ av tillägg. Tydliga kriterier för vad som defi-
nieras som ”omfattade behov” framgår av den reviderade fördelningsmodellen som nämnden 
tagit fram under år 2012.  

Ytterligare ett bidrag som skolor, både de i kommunal regi och friskolorna, har möjlighet att 
söka bidrag för rör skolskjutsar, vilket oftast rör elever inom särskolan.   

4.3. Övriga noteringar. 

Tjänstemän inom grund- och gymnasienämnden inom Sundbybergs stad deltar i ett nätverk 
med tjänstemän och administratörer från ett antal andra kommuner inom länet. Inom nätver-
ket diskuteras bland annat jämförelser med avseende på olika aspekter när det gäller skol-
peng och närliggande frågor av gemensamt intresse. Aktuella frågeställningar rörande re-
sursfördelning och förändringar i riktlinjer och lagstiftning diskuteras.   

Som nämnts ovan har Sundbybergs stad haft ambitionen att minska lokalkostnadsdelen i 
grundbeloppet. Detta med anledning av att lokalkostnaderna för skolor överstiger vad som 
kan anses vara normalt då man haft kostnader i samband med ombyggnationer och nybygg-
nationer. Friskolorna har drabbats av detta genom minskade bidrag. Frågan är under pröv-
ning.  

4.4. Fördelning av resurser till gymnasieskolan  

Sundbybergs stad ingår i en gemensam gymnasieregion, tillsammans med 26 andra kom-
muner inom Stockholms län. Inom gymnasieregionen finns en gemensamt ”prislista” för 
samtliga program, med undantag för individuella program. För dessa har Sundbyberg stad 
räknat fram ett eget grundbelopp både för program i egen och extern regi. I grundbeloppet 
ingår, till skillnad från grundskolan, en delkomponent avseende lokalkostnader. Till skillnad 
från grundskolan betalar gymnasiet sina lokaler i egen regi.  

 
 



 
 
 

9 

5. Jämförelse mellan tio kommuner 
Ernst & Young har jämfört grundbeloppets innehåll i tio kommuner, varav de flesta i Stock-
holms län. Vi har även gjort en jämförelse med avseende på använda modeller och beräk-
ningsmetoder när det gäller grundbelopp samt olika former av tilläggsbelopp. Vid dessa jäm-
förelser har flera olika nationella databaser använts så som Sveriges Kommuner och Lands-
tings databas Kolada, sammanställning Öppna jämförelser och Skolverkets databas SIRIS 
etc. I denna studie har vi även inhämtat data direkt från tjänstemän i berörda kommuner ge-
nom en frågeenkät samt kompletterande intervjuer.   

5.1. Jämförelsekommunerna 
De utvalda kommunerna har valts ut med utgångspunkt från ett antal parametrar så som 
befolkningsmängd, kommunens tillväxt, närhet till storstad samt socioekonomisk samman-
sättning. Kommunerna har såldes i flera avseenden likheter med Sundbybergs stad. Kom-
munerna Enköping, Landskrona och Kungälv har valts ut för att även erhålla en geografisk 
spridning för att studien även ska ge en bild av förhållanden i andra delar av landet. Även 
Stockholms stad är med i jämförelsen, då många av Sundbybergs elever söker sig dit.  

Tabell: Jämförelsekommunerna  

Kommun Befolkning 
Andel i 

tätort 

Median- 
nettoinkomst 

2008 

Standardkost-
nad (genom-

snitt 2005-2009) 

Avvikelse från 
standardkost-

nad 2011 
(grundskola) 

Enköping 39 759 66 187 141 77 417 -3,1 
Huddinge 97 453 99 198 884 76 271 +3,6 
Kungälv 41 241 67 200 482 77 330 +6,8 
Landskrona   41 724 92 166 910 77 892 -1,6 
Nacka 90 108 99 225 849 78 327 +2,2 
Solna  68 144 100 209 547 76 476 +1,4 
Sundbyberg 38 633 100 197 187 76 399 +8,2 
Stockholm 847 073 100 206 277 75 141 +16,0 
Tyresö 42 947 99 214 779 76 097 -5,9 
Upplands-Väsby 39 289 97 200 773 75 066 -1,8 
Källa: Öppna jämförelser Grundskolan 2011 

Stockholm avviker när det gäller antal invånare. Övriga kommuner har under 100 000 invå-
nare. Majoriteten av kommunerna har över 90 procent av befolkningen i tätort, undantaget 
Enköping (66 procent) och Kungälv (67 procent). 

Resultat och kostnader i kommuner påverkas delvis av faktorer som enskilda kommuner inte 
kan påverka kortsiktigt. Det gäller exempelvis föräldrars utbildningsnivå och befolkningstät-
het. Standardkostnaden är den kostnad som teoretiskt räknas fram utifrån kommunens struk-
tur enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Standardkostnaden är således den 
kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig av-
gifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn taget till de egna strukturella faktorer-
na. Nacka kommun har haft högst standardkostnad i genomsnitt över perioden 2005-2009. 
Sundbyberg, Tyresö och Huddinge har mycket liknande kostnader. Enköping, Kungälv, 
Landskrona och Solna har något högre kostnad och Stockholm samt Upplands-Väsby något 
lägre än Sundbyberg. 

Avvikelse från standardkostnad inom grundskolan visar hur kommunens faktiska kostnad 
skiljer sig från den modellberäknade kostnaden. En positiv avvikelse innebär att kommunen 
har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen kan förklara, en negativ avvikelse visar 
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det omvända. År 2011 hade Stockholm störst avvikelse av de jämförda kommunerna, med 
faktiska kostnader som var 16 procent högre än standardkostnaden. Även Sundbyberg och 
Kungälv hade en relativt stor avvikelse på 8,2 respektive 6,8 procent.  

5.2. Resursfördelning i grundskolan 
Samtliga kommuner i jämförelsen använder en resursfördelningsmodell i grundskolan som 
omfattar någon form av skol/elevpeng eller check.1 Det vanliga är att grundbeloppet från bör-
jan är lika till kommunala och fristående skolor, och att fristående får kompensation för mer-
värdesskatt motsvarade 6 procent av grundbeloppet. En jämförelse av det genomsnittliga 
grundbeloppet i kommunerna år 2011 ger följande bild: 

Tabell: Genomsnittligt grundbelopp (kr) i grundskolan 2011, yngre och äldre åldrar  

Kommun Årskurs F-6 Årskurs 7-9 
Enköping Årskurs 1-5: 69 511 

Årskurs 6: 73 179 
80 882 

Huddinge Förskoleklass 43 560 
Årskurs 1-5 62 227 

Årskurs 6-9 71 562 

Kungälv Förskoleklass: 28 451 
Årskurs 1-6: 64 873 

77 884 

Landskrona 63 122  72 179 
Nacka Förskoleklass 33 020 

Årskurs1-6: 59 460 
76 640 

Solna Förskoleklass 41 391  
Årskurs 1-3 57 536  
Årskurs 4-5 63 425  

Årskurs 6-9 68 832 

Stockholm Årskurs F-3 63 445 
Årskurs 4-6 69 970 

81 378 

Sundbyberg Förskoleklass 38 565 
Årskurs 1 53 917 
Årskurs 4 59 203 
Årskurs 6 69 774 

69 774 

Tyresö Förskoleklass: 30 123 
Årskurs 1-5: 44 366 

Årskurs 6-9: 51 693 

Upplands-Väsby2 Förskoleklass 32 000 
Årskurs 1-5: 57 500  

Årskurs 6-9: 68 300 

Källa: Jämförelsekommunerna 2012 
 
Siffrorna avser det genomsnittliga grundbeloppet utan eventuella tilläggsbelopp. Tabellen 
visar att skillnaderna är stora, dels mellan yngre och äldre elever, men också mellan kom-
munerna.  

Skillnader mellan yngre och äldre elever kan oftast hänvisas till högre löner för lärare som 
undervisar äldre elever och dyrare lokaler och arbetsmaterial samt längre arbetsdagar för 
äldre elever. För de yngre åldrarna (åk 1-6) varierar pengen mellan cirka 57 000 kronor i 
Upplands Väsby till nästan 70 000 kronor i Enköping. Elever i förskoleklass ersätts med en 
mindre peng, som varierar mellan cirka 28 000 kronor i Landskrona till cirka 41 300 kronor i 
Solna. Detta beror bland annat på att elevvård inte ingår i grundbeloppet för förskoleklassen. 

                                                
1 Solna, Stockholm, Sundbyberg och Upplands Väsby använder begreppet skolpeng. Landskrona, Enköping och 
Kungälv använder benämningen elevpeng. I Tyresö varierar man mellan begreppen. Nacka används benäm-
ningen skolcheck eller skolpeng. Huddinge använder begreppen grundbelopp och tilläggsbelopp. 

2 De angivna siffrorna började gälla 1 juli 2011 och var fortsatt gällande under hela året 
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En del kommuner redovisar årskurs 6 inbakat i genomsnittet för de yngre åldrarna, men där 
de redovisas separat framgår att pengen oftast är större. Det har bland annat att göra med 
införandet av fler ämnen i årskurs 6 med större krav på specifika lokaler.  

I många kommuner läser årskurs 6 i samma lokaler med de äldre eleverna i årskurs 7-9 och 
räknas in i den gruppen, vilket är fallet i Solna, Huddinge och Upplands Väsby. Detta förmo-
das vara en faktor som också, i viss utsträckning, driver upp kostnaderna på grund av dyrare 
lokaler och lärarlöner.  

Grundbeloppet för äldre elever varierar också mycket, från cirka 68 500 kronor i Solna och 
Upplands-Väsby till cirka 80 800 kronor i Enköping.  

Gemensamt för kommunerna är att grundbeloppet bestäms av kommunfullmäktige eller an-
svarig nämnd och räknas fram varje år i samband med fastställande av budget. Pengen be-
slutas per kalenderår och kan således ändras under ett läsår.  

5.2.1. Uppräkning 
Samtliga kommuner i jämförelsen har räknat upp pengen regelbundet, dock olika mycket. 
Det mest förekommande är att hänsyn tas till löneökningar, hyreshöjningar och inflation samt 
besparingar. I Landskrona räknas pengen upp på nytt vid eventuella tilläggsbudgeteringar 
under året. I Solna skedde en uppräkning inför 2012 med 2 procent kopplat till rektors utöka-
de roll i och med nya skollagen. I Stockholm ökade schablonen från staden med 2 procent 
inför 2012 och skolpengen som fördelades ökade med 2,26 procent. I Tyresö räknades 
skol/elevpeng upp med 1,5 procent inför 2012. I Nacka räknades checken upp med 3,37 
procent i grundskolan och 1,5 procent i gymnasieskolan.  

Uppräkningen av grundbeloppet sker således på olika sätt, och med olika utgångspunkter vid 
beräkningarna.  

5.2.2. Skolpengens utveckling över tid 
Tabellen nedan visar grundbeloppets utveckling under sex år i ett urval av kommunerna. 
Siffrorna avser grundbelopp för årskurs 7 i genomsnitt per elev.  

Tabell: Utveckling över tid 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nacka 70 770 72 540 74 210 75 510 76 640 79 220 
Sundbyberg 66 848 69 998 69 998 69 998 69 774 69 052 
Upplands-
Väsby 

57 600 
 

66 402 
 

67 332 
 

67 332 
 

69 321 
 

70 776 
 

Källa: Jämförelsekommunerna 

Utvecklingen de senaste sex åren är mycket olika i de tre kommunerna. I Sundbyberg har 
grundbeloppet ökat med tre procent mellan 2007 och 2012. Beloppet höjdes 2008, var oför-
ändrat 2009 och 2010 och har sedan sänkts 2011 och 2012. I Nacka har grundbeloppet ökat 
med 12 procent under perioden. Beloppet har räknats upp varje år. I Upplands Väsby har 
beloppet ökat med 23 procent. Det höjdes rejält mellan 2007 och 2008.  
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5.3. Delkomponenter 
Enligt skollagen ska följande delkomponenter ingå i skolpengens grundbelopp:  

Ø undervisning 
Ø pedagogiskt material, läromedel och utrustning  
Ø måltider 
Ø elevvård och hälsovård  
Ø administration  
Ø mervärdesskatt 
Ø lokalkostnader 
 
Vår jämförelse visar att majoriteten av kommunerna inte specifikt räknar fram grundbeloppet 
för varje delkomponent, utan använder en schablon som ska täcka samtliga poster. Scha-
blonbeloppen är oftast ursprungligen beslutade under 1990-talet i samband med införandet 
av friskolereformen. Sedan dess har de räknats upp efter ökade kostnader och politisk ambi-
tion. När kommunerna rapporterar in kostnad för de olika delkomponenterna till SCB sam-
manställs de med utgångspunkt ifrån den finansiella redovisningen (huvudboken).  

År 2009 publicerade Skolverket en rapport om resursfördelning inom förskola och grundsko-
la, Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov. Rapporten byggde på en omfattande 
enkätundersökning till 284 kommunförvaltningar och 74 kommundelsförvaltningar med an-
svar för förskola och grundskola. 

Rapporten visade att det för tre-fyra år sedan fanns stora skillnader i hur resursfördelningen i 
grundskolan var utformad. Tre modeller var vanligast bland kommunerna:  

1. Ungefär en tiondel av kommunerna hade en modell där resurstilldelningen till enhe-
ten/skolan baserades enbart på föregående års budget. Hänsyn togs till ändringar i priser, 
löner och eventuella förändringar i åtagandena. Resurserna fördelades efter budgetäskan-
den, förhandlingar, bedömningar och beslut. 

2. Ungefär en tiondel hade en resursfördelning som var enbart volymbaserad, dvs. en helt 
elev- eller grupprelaterad förskole- eller skolpeng. Tilldelningen av resurser till enheter inne-
höll då inte några särskilda medel för barn eller elever i behov av särskilt stöd, elever med 
funktionshinder, resurser för modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andra-
språk eller studiehandledning på modersmålet.  

3. Cirka åtta av tio kommuner hade en modell där resursfördelningen var volymbaserad och 
innehöll tilläggsresurser för särskilda resursbehov. Resurstilldelningen baserades på antal 
barn, elever eller antal grupper med tillägg för specifika behov. 

I de tio jämförelsekommunerna som ingår i denna studie är den tredje modellen vanligast, 
även om grundbeloppet i praktiken förefaller utgå från en historisk schablon och inte faktiska 
kostnader för de olika delkomponenterna. Samtliga kommuner ger också bidrag för särskilt 
stöd, eftersom det är ett krav enligt de nya bestämmelser som tillkommit efter 2009 

5.3.1. Lokalkostnader 
Ersättningen för lokalkostnader motsvaras i flertalet av de kommuner som ingår i jämförelsen 
av genomsnittliga lokalkostnader för kommunala skolor. I en del kommuner läggs lokaler-
sättningen på i ersättningen till de fristående skolorna.  I exempelvis Solna är lokalkostnader 
en del av grundbeloppet.  
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I Sundbyberg får fristående skolor ersättning i skolpengen för deras faktiska kostnader. 
Friskolorna fick tidigare ersättning i genomsnitt av vad kommunens skolor hade. Dock hade 
kommunens egna skolor höga lokalkostnader kopplat till paviljonger (jfr sid 6) under nybygg-
nation och paviljongskostnaderna drogs av ersättningsbeloppet. Detta överklagades av en 
friskola till förvaltningsrätten och ärendet är inte än avgjort.  

I Upplands Väsby ingår det i grundbeloppet ett belopp för lokalkostnad. Utöver detta har alla 
leverantörer av grundskola från år 2012 möjlighet att ansöka om ”målpeng” för god lokalhus-
hållning. Detta ska förbättra möjligheten för leverantörerna att bedriva sin verksamhet även i 
ombyggda eller nybyggda lokaler. Målpeng betalas ut efter ansökan till de leverantörer som 
har mellan 8-15 kvm lokalyta per elev. Maximal målpeng uppnås vid 8 kvm per elev. Mål-
pengen betalas ut enligt samma princip som grundbeloppet, dvs. med 1/12 per utbetalnings-
tillfälle för elever folkbokförda i Upplands Väsby kommun.  

5.3.2. Beräkning av administration och OH-kostnader 
Vår jämförelse har även visat att kommunernas kalkyl avseende OH-kostnader skiljer sig åt 
mellan de olika kommunerna. Vissa kommuner räknar in tre procents administration även i 
ersättningen till kommunala skolor. Andra gör ett påslag för administration i ersättningen till 
fristående skolor.  

Utöver administration finns olika typer av övergripande kostnader. Det som räknas in i OH-
kostnaden omfattar olika typer av kostnadsslag vilket gör att OH-pålägg inte alltid är jämför-
bara mellan kommunerna. Rektorslöner och lokalvård är exempelvis sådana delar som vissa 
kommuner räknar in i grundbeloppet och andra lägger vid sidan om pengen, som en central 
kostnad, eller ett avdrag för kommunala skolor.  

Exempelvis rektorslöner och lokalvård är sådana delar som vissa kommuner räknar in i 
grundbeloppet och andra lägger vid sidan om pengen, som en central kostnad, eller ett av-
drag för kommunala skolor.  
 
I Landskrona används ett påslag i kronor per elev för OH-kostnad för kommunala skolor. OH-
kostnaden är delad i central OH-kostnad, som hanteras på förvaltningsnivå och lokal OH-
kostnad, som fördelas ut till skolenheterna. För interkommunala elever och fristående skolor 
görs istället ett 3-procentigt påslag på grundbeloppet. Lokaler ersätts till fristående skolor 
med ett genomsnitt av de kommunala lokalkostnaderna. 

I Nacka ingår OH-kostnad för enheterna i checkbeloppet. Myndighets- och huvudmanna-
kostnader avsätts dessförinnan utanför checkbeloppen och hanteras centralt. Likaså i Enkö-
ping dras centrala kostnader bort från budgeten innan grundbeloppet bestäms. Till grundbe-
loppet tillkommer ett lokalsnitt (består av hyressnitt och lokalvårdssnitt). På grundbelopp och 
lokalsnitt läggs till 3 procent för administration till fristående skolor.  

I Stockholm får utbildningsförvaltningen en schablon per elev från staden två gånger årligen. 
De fristående skolorna ersätts med hela schablonen per elev samt 6 procent momskompen-
sation. Från schablonen som går till kommunala skolor dras OH-kostnader för gemensam 
administration, lokalkostnader (hyra och underhåll) samt kostnader för rektorslöner, vilket 
hanteras centralt.  

Enbart i Nacka ingår kostnader för skolskjuts i skolchecken, dock inte för barn och elever i 
behov av särskilt stöd. Ingen av övriga kommuner har inkluderat kostnader för skolskjuts i 
pengen.  

Nedan framgår en översikt av hur lokalkostnader och kostnader för administration hanteras i 
kommunerna.  
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Tabell: Lokalkostnad och administration 

Kommun Lokaler Administration 
Enköping Till grundbeloppet kommer ett 

lokalsnitt för både kommunala 
och fristående.  

Fördelar ut rektorslöner men inte administra-
tionsassistenter eller vaktmästare. Tar bort 
”centrala kostnader” innan pengen bestäms.  
3-procentigt påslag för fristående skolor för 
administration. 

Huddinge Till grundbeloppet kommer ett 
lokalsnitt för både kommunala 
och fristående. 

3-procentigt påslag för fristående skolor för 
administration. 

Landskrona Fristående skolor ersätts med 
genomsnittlig kommunal lokal-
kostnad. 

För den egna verksamheten används ett 
påslag i kronor per elev. OH-kostnaden är 
delad i central OH och lokal OH. Lokala OH 
fördelas till kommunala skolor.  
3-procentigt påslag för fristående skolor för 
administration. 

Kungälv Ingår i elevpengen. 3-procentigt påslag för fristående skolor för 
administration. 

Nacka Ingår i checkbeloppet.  OH för skolenheterna ingår i checkbeloppet. 
Myndighets- och huvudmannakostnader 
avsätts utanför checkbeloppen. 

Solna Ingår i skolpengen. Administrativa kostnader motsvarande 3 
procent ingår i pengen. 

Sundbyberg De fristående skolorna ersätts 
med faktisk lokalkostnad. 

Ett påslag om 3 procent av grundbeloppet 
sker till friskolor. Viss administration hanteras 
centralt inom staden avseende de kommuna-
la skolorna. 

Stockholm Från grundpengen dras för 
kommunala skolor OH-
kostnader för lokalkostnader 
(hyra och underhåll). De fristå-
ende ersätts med hela grund-
pengen.  

Från grundpengen dras för kommunala sko-
lor OH-kostnader för gemensam administra-
tion samt kostnader för rektorslöner. De fri-
stående ersätts med hela grundpengen. 

Tyresö Ingår i pengen. 3-procentigt avdrag för kommunala skolor för 
administration. 

Upplands Väsby Ingår i grundpengen. Rådande 
modell för lokalersättning trädde 
i kraft den 1 januari 2012.  

Administrativa kostnader motsvarande 3 
procent ingår i pengen. 

5.4. Tilläggsbelopp för särskilt stöd 
Alla kommunerna använder tilläggsbelopp för elever som uppfyller kriterier för särskilt stöd 
för mycket omfattande behov enligt skollagen. Stödets omfattning varierar dock mellan 
kommunerna.  

För elever med omfattande behov av särskilt stöd har samtliga kommuner system där skolan 
kan söka tilläggsbelopp för den specifika eleven. Stödet prövas individuellt.  

I Sundbyberg har nyligen bestämts att minsta belopp för särskilt stöd uppgår till 50 000 kro-
nor. I exempelvis Huddinge kommun beräknas tilläggsbelopp för de elever som uppfyller 
kriterierna till:  

Ø Tilläggsbeloppet för svenska som andra språk 6 834 kr/elev 
Ø Tilläggsbelopp för modersmål 6 150 kr/elev  
Ø Tilläggsbelopp för socioekonomiskt tillägg (se nästa avsnitt) 1 540 kr/elev 



 
 
 

15 

Ø Tilläggsbelopp inom skolstödet för extraordinära insatser. Tilläggsbeloppet är individuellt 
och varierar mellan 180-500 tkr/elev och år 

 
I de flesta av kommunerna som ingår i jämförelsen kan tilläggsbelopp sökas för svenska som 
andraspråk samt modersmålsundervisning. Nacka kommun har en så kallad likvärdighetsga-
ranti som innebär att alla utbildningsverksamheter, såväl kommunala som fristående, erhåller 
resurser som ska bidra till att täcka merkostnader för barn och elever i stort behov av särskilt 
stöd. Nedanstående ingår i likvärdighetsgarantin: 

Ø Salsa-peng, beräknad på variablerna kön, utländsk bakgrund och föräldrars utbildnings-
nivå. Fördelas till skolor med 15 eller fler elever från Nacka kommun.  

Ø Individinriktat stöd för barn och elever i mycket stort behov av särskilt stöd. Stödet ges för 
elever där check och salsapeng inte är tillräcklig samt till särskoleelever med mycket stort 
behov av särskilt stöd där särskolechecken inte täcker behoven. 

Ø Individinriktat stöd för nyanlända elever. 
Ø Språkstödspeng som inkluderar modersmålsundervisning. Beräknas utifrån utländsk 

bakgrund.  
Ø Svenska som andraspråk-peng till skolor utanför kommunen  
Ø Skolskjuts 
 
I Skolverkets rapport från 2009 konstaterades att tilläggsresurs för barn eller elever i behov 
av omfattande särskilt stöd är av ungefär samma storleksordning i förhållande till budget i 
alla typer av kommuner, i de mer segregerade kommunerna såväl som i de kommuner där 
bostadsområdena är socioekonomiskt relativt lika. 

5.5. Socioekonomiskt tilläggsbelopp 
En generell tilläggsresurs för socioekonomisk struktur, fanns enligt Skolverket år 2009 för 
grundskolan i ungefär var fjärde kommun. Sedan dess har det dock blivit vanligare, och 
samtliga kommuner i jämförelsen använder någon form av socioekonomiskt tilläggsbelopp. 
Det skiftar dock hur tillägget benämns, vilken typ av variabler som beloppet grundas på, och 
hur stort det är.   

Tabell: Socioekonomiskt tilläggsbelopp i grundskolan 

 Vilka variabler används? Fördelningsmodell? 
Enköping 1. Föräldrarnas utbildning 

2. Andel pojkar Personnummer per skola (via SCB) 

Huddinge 1. Nyanlända till Sverige 
2. Föräldrarnas utbildning 
3. Andel pojkar 

Personnummer per skola (via SCB) 

Kungälv 1. Föräldrarnas ursprungsland 
2. Föräldrarnas utbildning 
3. Andel med försörjningsstöd 
4. Andel pojkar (Först 2012) 

Personnummer per skola (via 
SCB).  

Landskrona 1. Andel elever födda utom-
lands/elever vars båda föräldrar 
är födda utomlands. 

2. Föräldrarnas utbildning 

 

Personnummer per skola (via SCB) 

Nacka 1. Föräldrars utbildning 
2. Andel elever födda utom-

lands/elever vars båda föräldrar 
är födda utomlands. 

Ingår i budgeten för likvärdighets-
garantin. Salsa-pengen fördelas 
genom personnummer per skola 
(via SCB som bearbetar och åter-
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3. Andel pojkar sänder avkodat material). Kommu-
nen gör beräkningarna.  

Solna 1. Föräldrarnas utbildning Data per skola (via Skolverkats 
databas Salsa). Kommunen gör 
beräkningarna. 

Stockholm 1. Utländsk bakgrund där vistelse-
tiden i Sverige påverkar vikt-
ningen 

2. Föräldrarnas utbildning 
3. Andel med försörjningsstöd 
4. Om eleven bor med båda, en 

eller ingen vårdnadshavare 
5. Boendemiljö 
6. Skolmiljö 

Personnummer per skola (via SCB) 

Sundbyberg 1. Föräldrarnas utbildning Information från befolkningsdata 
per skolområde. (AMPAK-statistik) 

Tyresö 1. Ensam vårdnadshavare 
2. Andel med försörjningsstöd 
3. Föräldrarnas utbildning 
4. Andel elever födda utom-

lands/elever vars båda föräldrar 
är födda utomlands. 

Personnummer per skola (via SCB) 

Upplands-
Väsby 1. Föräldrarnas utbildning 

2. Andel elever födda utom-
lands/elever vars båda föräldrar 
är födda utomlands. 

Personnummer per skola (via SCB) 

Källa: Jämförelsekommunerna 2012 

De vanligast förekommande socioekonomiska variablerna är samma variabler som används 
vid uträknandet av Salsavärden. Salsavärden beräknas av Skolverket utifrån en modell som 
beskriver samvariationen mellan elevernas resultat och ett antal bakgrundsfaktorer. Bak-
grundsfaktorerna är föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk bakgrund samt kön (andelen poj-
kar). Av dessa variabler är det föräldrarnas utbildningsnivå som väger tyngst och därmed har 
störst betydelse för resultatet på det modellberäknade värdet.  

I rapporten från 2009 kunde Skolverket konstatera att hänsyn till barnens socioekonomiska 
bakgrund i resursfördelningen förekom i kommuner som var mer segregerade, dvs. där skill-
naderna mellan bostadsområden i föräldrars utbildningsbakgrund och i andelen barn med 
utländsk bakgrund var störst. Inte i något fall hade, den 20-procentiga andel kommuner som 
var minst segregerade, ett resursfördelningssystem för grundskolan som tog hänsyn till so-
cioekonomiska faktorer. 60 procent av den femtedel kommuner som var mest segregerade 
hade inslag av socioekonomiska faktorer i sina fördelningsmodeller. 
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Bild: Andel av budget (i %) till grundskola som fördelades som tilläggsresurs i de 20 procent 
minst respektive mest segregerade kommunerna 2009 

 

Källa: Skolverket 2009 

Solna stad tar själva från Skolverkets databaser fram underlag om föräldrars utbildningsnivå 
per skola och räknar fram en klumpsumma per skola. Det vanliga i övriga kommuner är att 
kommunen skickar in sina elevers personnummer till SCB tillsammans med ett önskemål om 
analys efter de aktuella kriterierna. Underlaget hämtas årligen. Tillägget räknas ut och av-
identifieras av SCB och fördelas via kommunen tillbaka till kommunala och fristående skolor i 
kommunen. De fristående skolornas ersättning sker med utgångspunkt från vilka elever som 
är folkbokförda i den ersättande kommunen. I Stockholm tas uppgifterna fram av ett konsult-
företag, men fördelningen sker på samma vis.  

Några av kommunerna i jämförelsen har valt att lägga till ytterligare variabler utöver Salsa. I 
Stockholms stad används sex variabler, som alla kan ge ett visst tillägg.  

I Huddinge räcker det att en elev uppfyller ett av tre kriterier för att ett visst socioekonomiskt 
tillägg ska utgå. För skolor inom kommunen (både kommunala och friskolor) ska andelen 
avvika från snittet för att få del av det socioekonomiska tillägget. Exempelvis: det är enbart 
om föräldrarnas utbildningsnivå understiger snittet som fördelning är aktuellt, andelen pojkar 
ska överstiga snittet samt andelen nyanlända ska överstiga snittet för att tilldelning ska vara 
aktuell. Skolor utanför Huddinge beräknas som enhet vid beräkning av tilläggsbelopp. 

I Kungälv måste andelen inom variablerna avvika från genomsnittet för att få del av det so-
cioekonomiska tillägget. 

Sundbybergs stad har en egen modell för fördelning av det socioekonomiska tilläggsbelop-
pet. Där grundas tillägget endast på föräldrarnas utbildningsnivå per bostadsområde. En 
skola får alltså ersättning efter den socioekonomiska strukturen i upptagningsområdet. 
Sundbybergs stad utgår från AMPAK-statistik från SCB vid beräkning av storlek på tillägget, 
som sedan fördelas med utgångspunkt från adress enligt folkbokföringen. 

I Solna kallas det socioekonomiska tilläggsbeloppet för ”extra resurstilldelning utifrån föräld-
rars utbildningsnivå” och infördes inom grundskolan första gången år 2012. I Tyresö kallas 
tillägget sociodemografisk ersättning, men fungerar i enlighet med ovanstående beskrivning.  

5.6. Resursfördelning inom gymnasieskolan 
Ett stort antal kommuner i Sverige ingår i gemensamma gymnasieregioner med närliggande 
kommuner. Stockholms län är en sådan region, i vilken samtliga 26 kommuner ingår.  

Samverkansavtalet mellan stockholmskommunerna hanteras av Kommunförbundet i Stock-
holms län. Avtalet är anpassat efter nya skollagen och omfattar samtliga kommuner i länet 
samt Håbo kommun. Avtalet reglerar att kommunerna bland annat ska: 
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• Uppfylla skolagens krav på ett allsidigt utbud av program 
• Ta emot sökande från samtliga kommuner på lika villkor 
• Låta gymnasieskolorna konkurrera på lika villkor oavsett huvudman 
• Fördela sökandetrycket på flera skolor med effekten att fler elever blir antagna på det 

program de helst vill gå 
 

Utifrån avtalet har kommunerna tagit fram en gemensam ”prislista”. De individuella pro-
grammen omfattas inte av den gemensamma prislistan. Andelen elever på programmen va-
rierar: 

Tabell: Andelen gymnasieelever på individuella programmet 

 2007 2008 2009 2010 
 Enköping 6,7 6,2 5,9 7,0 
 Huddinge 8,1 8,2 7,2 8,5 
 Kungälv 5,9 5,4 5,2 5,3 
 Landskrona 9,4 10,2 12,4 11,3 
 Nacka 4,7 4,1 3,4 3,8 
 Solna 6,7 7,1 5,9 5,1 
 Stockholm 10,9 10,1 9,1 9,2 
 Sundbyberg 8,1 8,8 9,8 9,7 
 Tyresö 7,5 7,9 7,7 6,9 
 Upplands Väsby 7,5 11,6 11,7 8,6 
Källa: Skolverket 

Sundbybergs kommun har jämförelsevis haft en relativt stor andel elever på individuella pro-
gram. Eftersom dessa program ofta är dyra kan det ha en påverkan på kostnadsbilden i de 
kommuner som har en större andel elever i dessa program. 

I Nacka, Solna, Sundbyberg och Upplands Väsby följer man den beslutade prislistan i ersätt-
ning till såväl kommunala som fristående skolor. Tyresö ersatte den egna gymnasiepengen 
2011 med den gemensamma gymnasieregionspengen, vilket enligt uppgift har inneburit hög-
re kostnader för Tyresö. I Huddinge rör sig ersättningen till kommunens gymnasieskolor mot 
den gemensamma prislistan, men är enligt uppgift inte helt identisk. 

I Stockholm ersätts de fristående skolorna enligt den gemensamma prislistan. De kommuna-
la gymnasieskolorna får en annan programpeng per elev, olika för olika program. För att be-
räkna de olika programpengarna har Stockholm en kalkylmodell som viktar kostnaderna oli-
ka, beroende på program. Hänsyn tas enligt uppgift till delkomponenterna som nämns i skol-
lagen. Pengen ska täcka samtliga elevrelaterade kostnader.  

I programpengen för stadens egna gymnasieskolor ingår inte kostnaderna för central admi-
nistration och lokalhyror. För interkommunala elever utanför den gemensamma gymnasiere-
gionen och för programpriser utanför samverkansavtalet (IV- och IM- program) läggs admi-
nistrationskostnader på programpengen. De beräknas efter faktiska kostnader. 

Enköping har ett samverkansavtal med Uppsala som innebär att kommunerna betalar ”lägsta 
priset” för varje elev enligt en framtagen prislista. Den prislista som tagits fram gäller, men 
om förvaltningen skulle få ytterligare resurser ska detta tillskott också ges till fristående sko-
lor och tvärtom. Kommunen tar fram ett underlag för grundbeloppet för varje program på 
gymnasiet.  
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De olika delkomponenterna i grundbeloppet omfattas enligt uppgift av följande för samtliga 
program:  

 

Delkomponent Kostnadsslag 
Undervisning Utgår från tjänstefördelningen. Lärarkostnader, stödverksamhet, APU-

kostnader, köp av verksamhet. 
Pedagogiskt material, 
läromedel och utrustning  

Varje program har en budget. Inkluderar allt material, böcker, kopiering, 
lägerskolor, studiebesök, datakostnader, räntor och avskrivningar, inven-
tarier, bibliotek, marknadsföring. 

Måltider Personal, hyra och mat. Totala kostnaden delas med antal elever 
Elevvård och hälsovård Skolläkare, sköterskor, psykolog, kurator. Total kostnad delas med antal 

elever. 
Administration Rektorslöner, utveckling, elevmedverkan, rehabilitering, friskvård, studie- 

och yrkesvägledare, elevassistenter, tolk. Det enda som tas bort i prislis-
tan är adm.assistenter, som kompenseras av den 3 procent 
adm.kostnaden som fristående skolor kompenseras med.  

Mervärdesskatt Läggs på sist och motsvarar 6 procent 
Lokalkostnad Är uträknad efter antal m2 varje program har samt fördelning per elev av 

de gemensamma utrymmena. All hyra, lokalvård, lokalvårdsmaterial, un-
derhåll av fastigheter och byggnader. 

 
Kungälv ingår i ett samverkansavtal med andra kommuner i Göteborgsregionen. Kungälv 
ersätter fristående gymnasieskolor med en elevpeng som beräknas enligt fastställd budget 
för gymnasieskolan i Kungälv. Till pengen tillkommer 3 procents påslag för administration 
och 6 procent momskompensation. 

I Landskrona fick kommunen från och med höstterminen 2011 ansvar för gymnasieverksam-
heten. Tidigare fanns den i ett kommunförbund där Landskrona ingick tillsammans med Käv-
linge och Svalövs kommun. I samband med upplösningen av förbundet räknades elevpeng-
en om då de inom förbundet hade ett högre PO-pålägg än vad utbildningsförvaltningen i 
Landskrona har. I övrigt räknas elevpengen upp varje år utefter lönerevision och inflations-
uppräkning. Vid eventuella tilläggsbudgeteringar under året görs också en uppdatering av 
elevpengen. 

Tillägg för särskilt stöd för elever med extraordinära behov finns även i samtliga kommuner 
på gymnasienivå. Däremot har endast Stockholm socioekonomiskt tilläggsbelopp på gymna-
sienivå, som beräknas på samma vis som för grundskolan. För de nationella programmen 
inom fristående skolor ingår det socioekonomiska tilläggen i programpengen enl. den ge-
mensamma prislistan. För elever på program utanför den gemensamma prislistan(främst IV 
och IM programmen) ges socioekonomiskt stöd beräknat på samma sätt som för de kommu-
nala skolorna. Till skillnad från grundskolan är den tyngsta variabeln vid beräkning av det 
socioekonomiska anslaget elevens meritvärde från grundskolan. 

5.7. Skolpeng i relation till kostnader 
I föregående avsnitt framgick att grundbeloppet inom grundskolan varierar stort, såväl mellan 
olika åldersgrupper som mellan olika kommuner. På gymnasiet styrs ersättningen oftare av 
gemensamma avtal i samverkansregioner, där närliggande kommuner sätter samma pris på 
olika program oavsett huvudman. Inom gymnasiet förekommer dock att kommunala skolor 
ersätts med andra belopp än de som fastställts i gemensamma prislistor.  
 



 
 
 

20 

Kostnadsvariationen mellan kommuner innebär enligt Skolverket att förutsättningarna för 
resursfördelningen inom kommunerna är mycket olika.  Även med samma resursfördel-
ningsmodell skulle tilldelningen till förskolor och skolor bli mycket olika på grund av att kom-
munerna har så olika stora budgetar att fördela. 
 
Samtliga kommuner rapporterar årligen in sina kostnader för den kommunala grundskolan till 
SCB/Skolverket. Det framgår tydligt att grundbeloppet och den kostnad som rapporteras för 
elever i kommunala skolor inte matchar.  
 
 
Tabell: Genomsnittligt grundbelopp per elev 2011 och kostnad grundskolan per elev  
 
 

Grundbelopp  
Årskurs F-6 2011 

Grundbelopp 
Årskurs 7-9 2011 

Kostnad per grundskolelev 
kommunala skolor 2010. 
SCB/Skolverket  

Enköping Årskurs 1-5: 69 511 
Årskurs 6: 73 179 

80 882 89 638 

Huddinge Förskoleklass 43 560 
Årskurs 1-5 62 227 

Årskurs 6-9 71 562 84 247 

Kungälv Förskoleklass: 28 451 
Årskurs 1-6: 64 873 

77 884 84 852 

Landskrona 63 122 72 179 90 609 
Nacka Förskoleklass 33 020 

Årskurs1-6: 59 460 
76 640 87 159 

Solna Förskoleklass 41 391  
Årskurs 1-3 57 536  
Årskurs 4-5 63 425  

Årskurs 6-9 68 832 83 013 

Stockholm Årskurs F-3 63 445 
Årskurs 4-6 69 970 

81 378 102 904 

Sundbyberg Förskoleklass 38 565 
Årskurs 1 53 917 
Årskurs 4 59 203 
Årskurs 6 69 774 

69 774 90 901 

Tyresö Förskoleklass: 30 123 
Årskurs 1-5: 44 366 

Årskurs 6-9: 51 693 80 387 

Upplands-Väsby Förskoleklass 32 000 
Årskurs 1-5: 57 500  

Årskurs 6-9: 68 300 85 044 

Källa: Jämförelsekommunerna samt Skolverket  
 
I samtliga kommuner rapporteras betydligt högre kostnader per elev än det fastställda 
grundbeloppet. Det är viktigt att notera att till grundbeloppet tillkommer tillägg för elever i be-
hov av särskilt stöd samt socioekonomiska tillägg. Dessa tillägg varierar kraftigt mellan 
kommunerna i denna studie. Det finns också stora skillnader i hur lokalkostnader och OH-
kostnader hanteras. I de faktiska kostnaderna ingår även exempelvis skolskjutsar, som oftast 
inte ingår i grundbeloppet. Detta gör det ytterst svårt att analysera skillnaden mellan inrap-
porterade standardkostnader och använda grundbelopp. Relationen mellan dessa mått är 
således att betrakta som svag. De fastställda grundbeloppen baseras ofta på schablonmäs-
siga uppräkningar utifrån historiska värden medan standardkostnader beräknas med ut-
gångspunkt ifrån inrapporterade redovisningsdata där vissa kommunövergripande kostnader 
räknas in, vilket inte alltid är fallet när det gäller budgetering och beräkning av grundbeloppet.  
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Diagrammet nedan visar kostnaderna och grundbeloppet inför 2011 för elever i årskurs 7-9.  

Diagram: Grundbelopp åk 7-9 2011 och kostnad per elev grundskola 

 

Källa: Jämförelsekommunerna och Skolverket (RS) 

Det framgår att Enköping, Nacka och Kungälv har minst skillnad mellan grundbelopp och 
kostnad.  

Skillnaderna mellan kostnad och grundbelopp kan delvis visa hur stor del av ersättning-
en/kostnaderna som finns som tilläggsbelopp och socioekonomiska tilläggsbelopp. I differen-
sen mellan kostnad och grundpeng ryms även OH-kostnader för politik/förvaltning samt 
andra övergripande kostnader för de kommunala skolorna. Det bör noteras att det kan före-
ligga skillnader i kommunernas inrapporterade data till RS när det gäller standardkostnader. 
Detta gör att en enhetlig analys är svår att redovisa inom ramen för denna begränsade stu-
die. Vid en analys mellan kommuner föreligger således en risk för att en jämförelse av stan-
dardkostnader inte blir helt rättvisande.  

De tillfrågade kommunerna i studien har också i sina svar påpekat att det kan variera mellan 
kommuner hur rapportering av olika verksamhetskostnader rapporteras in till RS, och att en 
viss del av differensen mellan kommunernas standardkostnader troligtvis beror på just detta. 
Ingen av de tillfrågade kommunerna har uppgett att de gör egna detaljerade uppföljningar 
eller analyser av skillnader mellan kostnader och grundbelopp, då detta inte anses som me-
ningsfullt. Skillnader i sättet att rapportera in till RS påverkar således denna typ av analyser.  

Skolverket har i en tidigare utredning visat att kostnaden per elev i grundskolan år 2006 vari-
erade från ungefär 60 000 kronor till ungefär 108 000 kronor. Enligt Skolverket kan cirka 30 
procent av variationen mellan kommunerna i kostnad per grundskolelev förklaras av invånar-
distans, dvs. av hur glest respektive tätt befolkad kommunen är. Även andelen kortutbildade i 
befolkningen och andelen bidragsberoende hushåll har samband med kostnaden per elev i 
grundskolan, vilket kan förklara ungefär fem procent. Större delen av variationen kan dock 
inte förklaras med endast strukturella faktorer. Skillnader när det gäller standardkostnaderna 
för utbildning inom grundskolan består men har minskat över tiden.  
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Bild: Kostnad per elev i kommunal grundskola i kommunerna år 2009 

 

 

Källa: Skolverket 2009 

I tabellen och diagrammet framgår att Sundbyberg har relativt höga kostnader per grundsko-
leelev. Bara Stockholms stad hade högre inrapporterade kostnader än Sundbyberg år 2010. 
Vid en analys av kostnad per grundskoleelev i kommunala skolor över tid framkommer att 
Sundbyberg länge har haft en högre standardkostnadsnivå, men att gapet till övriga kommu-
ner minskat under den senaste femårsperioden och att standardkostnaden sjunkit under år 
2011. 

Tabell: Kostnad för kommunal grundskola (enl. SCB/Skolverket), kr/elev 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 Enköping 67 000 76 500 75 800 84 138 89 638 83 600 
 Huddinge 77 700 82 200 85 000 86 186 84 247 88 000 
 Kungälv 79 700 86 000 85 100 84 875 84 852 90 200 
 Landskrona 77 100 79 600 81 500 85 614 90 609      89 300 
 Nacka 78 500 82 600 82 900 84 709 87 159 90 500 
 Solna 77 700 80 400 83 300 83 087 83 013 90 200 
 Stockholm 85 100 91 700 94 500 100 780 102 904 100 200 
 Sundbyberg 86 200 89 000 90 700 90 783 90 901 85 600 
 Tyresö 70 000 69 600 73 500 72 757 80 387 79 900 
 Upplands Väsby 76 000 78 400 77 100 86 115 85 044 92 400 
 Stockholms län 74 908 77 812 80 854 82 910 83 918 91 300 
 Sverige 73 342 77 182 81 667 84 386 86 865 88 000 
Källa: Skolverket 

Sundbyberg har således haft en lägre kostnadsutveckling under perioden 2006-2010 än öv-
riga kommuner i denna studie och det noteras att standardkostnaden per elev har minskat 
under år 2011.  
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Grafen nedan visar hur de inrapporterade kostnaderna i Sundbyberg förhållit sig under 2006-
2011 till genomsnittet av kommunerna i Stockholms län och till genomsnittet i riket.  

Diagram: Kostnad kommunal grundskola kr/elev Sundbyberg, Stockholms län och Sverige 

 

Källa: Skolverket 
 
Nedanstående tabell visar övergripande de större kostnadsslag som utgör standardkostna-
den per elev inom Sundbybergs stad för åren 2010 och 2011. I posten ”övrigt” ingår övergri-
pande omkostnader för förvaltnings- och kommunledning, politiker, gemensamma administ-
rativa tjänster och funktioner, fortbildning etc. Den totala standardkostnaden per elev inom 
grundskolan har minskat något mellan åren.  
 

 
Källa: RS (SCB) 

5.8. Skolpeng och kostnader i relation till skolresultatet  
Vid en jämförelse av resursanvändningen i skolan är det angeläget att se på de uppnådda 
resultaten. Sveriges Kommuner och Landsting tar årligen fram resultat för grundskolan.  
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Tabellen innehåller färgkodning. Gröna och röda rutor visar att kommunens värde finns inom 
den bästa respektive sämsta kvartilen. Gult visar att resultatet finns inom den övriga hälften 
av kommunerna.  I tabellen finns två kolumner per kommun ”K” Och ”F” som beskriver resul-
tatet för kommunala respektive fristående skolor i kommunen.  
 
 
Tabell: Öppna jämförelser Grundskola 2011 

Kommun 

Andel som 
uppnått målen 
i alla ämnen 

Genomsnittligt 
meritvärde 

Andel behöri-
ga till gymna-
siet 

Minst godkänt  
ämnesprov 
matematik 

Antal rätt 
på DN:s 
nutids-
orientering 

 K F K F K F K F Samtliga 
Enköping 72,8 84,0 199 224 84,0 93,4 69,5 97,9 12,9 
Huddinge 79,5 90,4 211 223 88,2 93,6 84,8 88,4 14,1 
Kungälv 80,1 98,2 208 224 90,2 98,2 88,3 93,3 13,4 
Landskrona 66,1 70,6 193 223 84,0 83,8 69,3 70,7 11,1 
Nacka 85,5 86,2 238 247 94,0 97,0 92,4 86,9 16,3 
Solna 79,6 84,2 220 230 94,2 86,8 82,7 91,8 15,5 
Stockholm 75,0 80,8 220 236 87,3 92,7 84,9 87,7 15,7 
Sundbyberg 66,3 61,5 193 182 89,8 76,9 73,8 66,7 11,8 
Tyresö 73,5 - 210 - 91,1 - 80,9 - 13,8 
Upplands 
Väsby 

68,2 89,0 198 221 82,2 96,8 70,4 81,1 13,0 

Riket (me-
del) 

75,8 82,8 206 228 86,5 93,0 81,8 97,6 13,4 

Källa: Öppna jämförelser grundskolan 2011 

De olika nyckeltalen indikerar att det finns väsentliga utvecklingsområden i Sundbyberg. Det 
framgår också att enbart i Sundbyberg samt riket, uppvisar de fristående skolorna sämre 
resultat än de kommunala.  

Vid en jämförelse mellan grundbeloppets storlek (åk 7-9 2011), kostnad per grundskolelev 
2010 samt andel som uppnått målen i samtliga ämnen 2011, framgår att i Sundbyberg är 
grundbeloppet inte högre än i många andra kommuner. Dock är kostnaderna högre och re-
sultatet sämre.  

Störst grundbelopp 2011 Störst kostnad 2010 Störst andel som uppnått målen 2011 

Enköping  Stockholm  Nacka 
Kungälv  Sundbyberg  Kungälv 
Nacka  Landskrona  Solna 
Landskrona  Enköping  Huddinge 
Sundbyberg  Nacka  Stockholm 
Solna  Upplands-Väsby Tyresö 
Upplands-Väsby Kungälv  Enköping  
Huddinge  Huddinge  Upplands Väsby  
Stockholm  Solna  Sundbyberg  
Tyresö (uppgift saknas) Tyresö  Landskrona 
 

Resultatet i Sundbyberg är dock i paritet med de strukturella faktorerna, vilket framgår vid en 
analys av Salsavärdet. En positiv avvikelse från Salsavärdet innebär att kommunens skolor 
presterat bättre än det modellberäknade värdet.  
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Tabell: Salsavärden jämförelsekommunerna 2011 

Kommun 

Salsavärde  
Andelen som uppnått målen i 
samtliga ämnen  

Avvikelse Salsa-
värde 

Enköping 77,0 -4 
Huddinge 73,0 +6 
Kungälv 80,0 0 
Landskrona   71,0 -4 
Nacka 84,0 1 
Solna  75,0 +5 
Sundbyberg 66,0 0 
Stockholm 78,0 -3 
Tyresö 80,0 -6 
Upplands-Väsby 72,0 -4 
 Källa: Öppna jämförelser grundskolan 2011 

I Skolverkets rapport från 2009 konstaterades att det förelåg stora skillnader mellan skolor 
avseende andelen elever som uppnår målen i alla ämnen. Det noterades exempelvis att an-
delen uppnådda mål samvarierar starkt med skolornas socioekonomiska struktur. I Sundby-
berg presterade eleverna alltså ungefär enligt vad som kan förväntas av den socioekonomis-
ka strukturen. Mot detta ska dock kunskapsmålen ställas om att alla elever ska uppnå god-
kända resultat. Det innebär att ambitionerna måste sättas högre än Salsa-värdena som är 
förklaringsvariabler, inte ett mål. 

Kvaliteten och resultatet i gymnasieskolan är inte relevant att analysera via de nationella 
databaserna eftersom de visar resultat per gymnasieelever folkbokförda i kommunen.  Det 
varierar mellan de jämförda kommunerna hur stor andel gymnasieelever som går i kommu-
nens egna skolor, men generellt är andelen under 50 procent. I Stockholmsområdet har 
Huddinge kommun störst andel i de kommunala skolorna, samt även Stockholms kommun.  

Sundbyberg och Solna har minst andel egna elever i de egna gymnasieskolorna. Kommu-
nerna utanför Stockholmsområdet har en större andel i de egna skolorna. Endast 14,5 pro-
cent av gymnasieeleverna folkbokförda i Sundbyberg går i kommunens egna skolor. 

Tabell: Fördelning gymnasieelever 2010 per kommun, Stockholms län och i Sverige 

 Gymnasieelever i 
kommunens egna 
skolor, andel 2010 

Gymnasieelever i 
annan kommuns 
gymnasieskola, 
andel 2010 

Gymnasieelever i 
fristående gymna-
sieskola i den 
egna kommunen, 
andel 2010 

Gymnasieelever 
som går i friståen-
de gymnasieskola 
i annan kommun, 
andel 2010 

 Enköping 73,3 14,0 0,0 12,7 
 Huddinge 51,1 19,3 1,8 27,2 
 Kungälv 61,6 22,1 0,0 14,5 
 Landskrona 54,6 27,6 2,4 15,4 
 Nacka 43,2 19,3 9,3 28,0 
 Solna 12,3 35,7 5,7 46,0 
 Stockholm 51,5 10,0 32,2 6,0 
 Sundbyberg 14,5 41,6 3,6 39,8 
 Tyresö 46,8 26,5 0,0 26,2 
 Upplands Väsby 34,0 41,0 2,1 22,7 
 Stockholms län 37,6 27,0 7,8 27,2 
 Sverige 43,8 37,8 3,7 13,3 
Källa: Kolada   
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Det framgår i tabellen att det är relativt vanligt att gymnasieelever i Stockholms län går i 
kommunala skolor i andra kommuner, vilket en tredjedel av eleverna i Stockholms län valt att 
göra. I Sundbyberg är det över 40 procent av eleverna som går i en kommunal skola i en 
annan kommun.  
 
Diagram: Gymnasieelever i kommunala gymnasieskolor 

 

Källa: Kolada 

Ju färre elever en kommun har i sina egna gymnasieskolor, desto vanligare verkar det vara 
att eleverna söker sig till en annan kommuns gymnasieskola. Stockholms kommun är ett 
undantag. Där söker sig eleverna mindre sällan till en kommunal gymnasieskola i en annan 
kommun.  

Gymnasieeleverna i kommuner som har en liten andel elever i de kommunala gymnasierna 
har även en liten andel folkbokförda elever i fristående skolor i den egna komunen.  

Diagram: Gymnasieelever i  kommunala och fristående skolor 

 

Källa: Kolada 

Stockholms kommun framstår återigen som ett undantag. I övrigt förefaller det vara så att 
elever som inte vill gå i kommunens egna skolor inte heller vill gå i friskola i den egna 
kommunen. En orsak till valet är givetvis också vilket utbud av fristående skolor som finns i 
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den egna kommunen. I Sundbyberg söker sig gymnasisterna mer än tio gånger oftare till en 
kommunal skola i en annan kommun än till fristående skolor i den egna kommunen. Lika ofta 
söker de sig till en fristående skola i en annan kommun. Diagrammet nedan visar att de 
kommuner som har en liten andel elever i den egna kommunens skolor har en stor andel 
elever som söker sig till fristående skolor i en annan kommun.  

Diagram: Gymnasieelever i kommunens egna skolor och i fristående skolor i annan kommun 

 

Källa: Kolada 

Sammantaget visar bilden att det förefaller vara viktigare för många gymnasieelever, i 
synnerhet i Stockholms län, att gå i skolan i en annan kommun, än om huvudmannen är 
kommunal eller fristående. Utbudet av program påverkar dock också. 

Då Sundbybergs stad ingår i en gymnasieregion, med gemensam prislista spelar det inte en 
avgörande roll var eleven väljer att gå i skola. Dock innebär fler elever och högre nyttjande 
att skolan får en större täckning av sina fasta kostnader för exempelvis lokaler samt perso-
nalkostnader. Hur stor del av eleverna som går i individuella program har betydelse för kost-
nadsbilden liksom andelen elever i ”dyrare” yrkesutbildningar, då dessa generellt är dyrare 
än andra program.  
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6. Avslutande noteringar 
 
Kommuner och skolor har stor frihet att själva välja sin organisation och hur tilldelade 
resurser ska utnyttjas. Eftersom inte enbart resursernas storlek, utan särskilt hur resurserna 
används, är avgörande för måluppfyllelse och kvalitet, är resursfördelningen inom skolorna, 
dvs. hur man satsar på kompetens, organisation, utvecklingsarbete, utvärdering etc. det 
kanske mest intressanta och betydelsefulla delen vid analyser mellan resurser/resurs-
fördelningsmodeller och de uppnådda resultaten när resursfördelningsmodeller diskuteras 
och tas fram.   

Ser man till faktisk forskning som finns inom detta omtråde framgår att kunskapen om 
ekonomiska resursers betydelse för kvalitet och resultat i skolan fortfarande är begränsad.  
Sammanfattningsvis visar forskningen att: 

Ø Resurser har betydelse för resultaten och då särskilt för yngre barn och elever samt 
för barn och elever med en mindre gynnsam socioekonomisk familjebakgrund. 

Ø Hur resurserna används, dvs. hur de omvandlas till verksamhet, är viktigast. 
Lärarkompetensen har störst betydelse för resultaten. 

Ø Studier som genomförts visar också på stark koppling mellan elevernas resultat och 
föräldrarnas utbildningsbakgrund. 

Ø Resursfördelningens konstruktion har konsekvenser för verksamheten.  

Ø Kommuner har en mycket begränsad utvärdering av sina modeller för 
resursfördelning inom skolområdet. 

Ø Systematiska uppföljningar av insatser för elever i behov av särskilt stöd och dess 
effekter är mycket ovanliga. En resursfördelning där mycket medel fördelas ut till 
enheterna, efter att hänsyn tagits till deras skilda förutsättningar, kräver dock en tydlig 
uppföljning och utvärdering.  

 
Vår studie har visat att Sundbyberg inte på något väsentligt sätt avviker från forskningens 
slutsatser.  
 

Stockholm i juli 2012 

Anna Eklöf    Johan Perols 

 

 

Mikael Bergsten 
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