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Riktlinjer för resursfördelning - Utbildningsnämndens verksamheter 
 

Utbildningsnämnden beslutade1 den 15 april 2022 om följande riktlinjer. 
 

Inledning 
Utbildningsnämndens riktlinjer för resursfördelning är framtagen i enlighet med skollagen och 
skolförordningen. Kommunfullmäktige beslutar hösten före nytt kalenderår om ersättningsnivåer per elev 
och barn samt utbildningsnämndens totala anslag. 

 
Resursfördelning 
Utbildningsnämnden använder två olika modeller för att fördela resurserna mellan de olika 
verksamheterna inom sitt ansvarsområde2: 

1. Finansiering via anslag, så kallad ”anslagsfinansiering”, där de olika verksamheterna tilldelas ett 
anslag för aktuellt verksamhetsår. 

2. Finansiering via skolpeng respektive förskolepeng för varje elev/barn i olika årskurser/åldrar där 
en bestämd andel utgörs av strukturstöd baserad på olika variabler. 

 
Samtliga beslut om resursfördelning inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om budget och plan för Heby kommun. 

 
Anslagsfinansiering 
För bland annat nedanstående verksamheter beslutar utbildningsnämnden om ett anslag per verksamhet 
inför varje nytt verksamhetsår: 

• Övrig verksamhet inom CLL (Centrum för livslångt lärande) 
• Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
• Skolskjutsar 
• Mm. 

 
Ersättning per elev/barn 
Nedanstående verksamheter omfattas av skolpeng respektive förskolepeng: 

 
1 Ubn § 37/2022. Beslutet ersätter Heby FS 2021:24. 
2 Se aktuellt reglemente för att få en fullständig beskrivning av beredningens ansvarsområden. 
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• Förskola 
• Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
• Förskoleklass 
• Skolbarnomsorg (fritids) 
• Grundskola 
• Grundsärskola 
• Gymnasium 
• Gymnasiesärskola 

 
Kommunfullmäktige beslutar årligen, i samband med budget, ett belopp per elev/barn enligt nedanstående 
intervall: 

• Förskola, barnets ålder 1-2 år 
• Förskola, barnets ålder 3-5 år 
• Pedagogisk omsorg, barnets ålder 1-2 år 
• Pedagogisk omsorg, barnets ålder 3-5 år 
• Förskoleklass 
• Skolbarnomsorg 
• Skola årskurs 1-3 
• Skola årskurs 4-6 
• Skola årskurs 7-9  
• Grundsärskola årskurs 1-3 
• Grundsärskola årskurs 4-6 
• Grundsärskola årskurs 7-9 
• Träningsskola årskurs 1-10 
• Gymnasium 
• Gymnasiesärskola 

 
Om ingen ny skolpeng antagits vid läsårsstart i januari, gäller föregående års skolpeng tills beslut om ny 
skolpeng tagits. 

 
Beloppet motsvarar det som i Skollagen (2010:800) och Skolförordningen (2011:185) kallas grundbelopp, 
där en del av beloppet utgörs av strukturstöd. Från 1 januari 2021 införs en indexgräns på 0,75 vilket 
innebär att enheter med indexvärden som understiger utsatt gräns inte erhåller strukturstöd. 
Verksamheterna kan också ansöka om ett tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder som inte är 
kopplade till den ordinarie undervisningen. Beslut om tilldelning av tilläggsbelopp sker av förvaltningen 
på delegation av beredningen. 

 
Avstämning görs den 15e varje månad av faktiskt antal barn/elever i de olika åldersgrupperna/årskurserna 
för berörda verksamheter. Denna reglerar den ersättning som verksamheten får nästkommande månad. 
Barn räknas tillhöra åldersgruppen 3-5 från och med 1a september det år de fyller 3 år. 
Resursfördelningsmodellen gäller både för verksamheter som drivs av kommunen och för verksamheter 
som drivs av fristående utförare inom kommunen. 

 
Ersättning till kommunal verksamhet i annan kommun, fristående skolor, förskolor och annan 
pedagogisk omsorg 
I Skollagen (2010:800) och Skolförordningen (2011:185) finns bestämmelser om kommunens bidrag till 
fristående skolor, förskolor och annan pedagogisk omsorg. Interkommunal ersättning gäller när en annan 
kommun tar emot ett barn eller en elev folkbokfört i Heby kommun i enlighet med skollagen1. Inskrivning 
samt utskrivning av barnet eller eleven skall meddelas Heby kommun skyndsamt. Ersättning sker månadsvis. 
I enlighet med skollagen bestäms grundbeloppet efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten (likabehandlingsprincipen). Enligt skolförordningen ska en 
kommun som lämnar bidrag för en elev i en fristående skola eller för ett barn i en fristående förskola eller i 
annan pedagogisk omsorg med en enskild huvudman, kunna redovisa hur bidraget har beräknats för den 
enskilda huvudmannen (transparens). Ersättningen till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser, 
fristående grundskolor samt grundskolor i annan kommun består av ett grundbelopp och i förekommande 
fall av ett tilläggsbelopp. Den förskola/skola där barnet är inskrivet i och verkligen deltar i verksamheten får 
ersättningen. Heby kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av denna ersättning i den händelse 
barnet/eleven ändrar sin folkbokföring eller avslutar vistelsen i förskolan eller fritidshemmet i annan 
kommun. Ersättningen ges alltså endast för den tid barnet varit folkbokförd i Heby kommun och samtidigt 
gått i förskola i mottagande kommun. 

 
 

Denna riktlinje träder i kraft den 15 april 2022. 

                                                             
1 8 kap, 13§ samt 17§, 9kap 13§, 14§ samt 16§, 10 kap. 25§-28§, samt 34§, 11 kap, 25§ samt 33§, 14 kap. 14§ 



 
 

Rose-Marie Isaksson 
Ordförande i utbildningsnämnden 

 
 

Dan Bergqvist 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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