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1. Inledning 
För- och grundskolenämndens internbudget för år 2023 omfattar verksamheterna förskola, pedago-
gisk omsorg, grundskola, grundsärskola samt fritidshem. Internbudgeten utgår från den inriktning 
som kommunfullmäktige har beslutat för nämnden som är hållbar tillväxt och likvärdighet, samt 
kvalitet i utbildningen. 

2. Förutsättningar  
Total ram beslutad av kommunfullmäktige (KF) är 1 617,3,0 mnkr.  Grundramen har utökats med 
84,6 mnkr och inkluderar 44 mnkr som avser täcka volym-och kostnadsökningar. Återstående ram-
utökning om 40,6 mnkr avser att täcka ökade lokalkostnader till följd av höjd internränta, samt ökad 
avsättning till personalomkostnader (PO) med anledning av förändrad tjänstepensionsavsättning. 
Volymökningen och kostnadsökningar innebär ett effektiviseringsbehov för samtliga verksamheter 
under år 2023. Omfördelning har skett mellan olika anslag utifrån tidigare fattade beslut samt kost-
nadsökning eller kostnadsminskningar. 

För ett nollresultat år 2023 förutsätts att samtliga budgetansvariga håller sin angivna budget.   

3. Fördelningsprincip och budgetramar  
För- och grundskolenämndens budgetram fördelas utifrån följande princip; 

 

Myndighetsutövning och politik. I myndighetsutövning ingår funktioner som avser alla barn och 
elever i kommunen oavsett huvudman, till exempel förvaltningschef, nämndens administration,  
elevhälsa för förskola, MLA (medicinskt ledningsansvarig) och skolskjutshandläggare. 

Anslag till barn och elever som tilldelas efter ansökan eller särskild fördelning. Fördelning sker enligt 
särskilda kriterier. 

Barn/elevpeng fördelas enligt bidrag på lika villkor. 
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Fördelning av budgetram 

 

Fördelningen av ram har utgått utifrån volym på verksamhet. Kompensation för ökade kostnader 
har fördelats till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritids-
hem. Specifikation se bilaga 1 och 2. Hänsyn har också tagits till ökade kostnader för IT, hyror för 
olika verksamheter. Detta är lagt till respektive ram. För ytterligare detaljer vad som fördelas se be-
slutade resursfördelningsprinciper för- och grundskolenämnden (2022-XX-XX, § XX). 

4. Styrprinciper för- och grundskolenämnden 
Nationella mål, kommunal finansiering 

Verksamheterna i förskola och skola regleras i skollag och förordningar för respektive verksamhet. 
Tillsammans med läroplan och kursplaner ställer skollagen nya och utökade krav på verksamhet-
erna i förskolor och skolor. En grundförutsättning för de nationella målen är att varje barn och elev 
ska ha möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.  

Ansvaret för finansiering av verksamheterna ligger hos kommunen och följaktligen är fördelningen 
av anslag i budgeten av stor betydelse för möjligheterna att nå de nationella målen.  

5. Fördelningsprinciper för år 2023 
För- och grundskolenämnden fastställer årligen fördelningsprinciper för samtliga verksamheter. 

Fastställda riktlinjer för styrning i Skellefteå kommun: 

 Styrprinciperna bygger på decentralisering av ekonomiskt ansvar. 

 Kommunfullmäktiges beslut om inriktning för nämnden är hållbar tillväxt och likvärdighet, 
samt kvalitet i utbildningen. 

 

Budgetramar Föreslagen ram % 
i mnkr  - fördelat

Myndighetsutövning+ politik 20,7 1,3%
Ramar till alla + spec. anslag 158,4 9,8%
Förskola 498,9 30,8%
Pedagogisk omsorg 3,6 0,2%
Förskoleklass-grundskola 795,4 49,2%
Grundsärskola 18,1 1,1%
Fritidshem 122,3 7,6%
Totalt nämnden 1 617,3 100,0%
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Bilaga 1 

Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola 
 

 

Resurserna fördelas per barn och elev enligt beslutade resursfördelningsprinciper. 

Ramen är uppdelad i olika delar, se tabellen ovan. I resursfördelningsprinciperna finns det beskrivet 
hur anslagen som gäller alla fördelas. Det gäller utjämningsanslag, nyanlända, tilläggs- 
belopp samt tilläggsbelopp för grundsärskola.  

När det gäller övriga anslag gäller följande; 

- För modersmål anordnas studiegrupper för olika språk utifrån de behov som finns.  
Särskilda riktlinjer finns för fördelning. Tilläggsbelopp kan tilldelas efter ansökan.   

Budgetram år 2023

Totala ramen beslutad av KF 1 617 309 000

Budgetramar som avser alla och myndighetsutövning Fördelning av 
ram

Nämnden (politik) 1 975 000
Myndighetsutövning gäller alla 15 639 056
Myndighetsutövning gäller alla elevhälsa inkl förskola 1 642 593
Avtal Region Västerbotten 1 420 000
Totalt myndighetsutövning och politik 20 676 649
Utjämningsanslag fördelas till alla barn förskola och skola 33 000 000
Nyanlända, index till delas alla i skola 4 000 000
Modersmål 14 166 477
Tilläggsbelopp till alla i förskola och skola inkl 6-åringar 14 500 000
Landsbygdsstöd grundskola 2 000 000
Tilläggsbelopp till grundsärskola 21 500 000
Specialverksamheter ex ob-förskola 21 613 337
Totalt anslag för alla barn och elever 110 779 814
Skolskjutsar 47 600 000
Totalt särskilda anslag 47 600 000
Totalt 179 056 463

Ram att fördela till per barn/elev 1 438 252 537
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- Landsbygdsstöd gäller mindre skolor på landsbygden. Detta tilldelas som tilläggsbelopp  
om kriterierna uppfylls för att få tilläggsanslag. 

- Specialverksamheter, till exempel OB-förskola och hörsel tilldelas tilläggsbelopp efter sär-
skilda kriterier. 

Särskilda anslag; 

- Skolskjuts, handläggs centralt   
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Bilaga 2 

Barn och elevpeng år 2023, kronor/år 

Förklaring till innehåll i beloppen finns i resursfördelningsprinciperna. Detta är totala pengen  
inklusive samtliga kostnader i för- och grundskolenämnden. Baserat på ram att fördela per barn och 
elev, se bilaga 1. 

 

 

  

Förskola

Beräkning anslag per barn Barnpeng
(kronor) - enavdelning Kr/år
Barn  1-2 år
0-20 timmar (65%) 118 481
20.01-40 (100%) 159 105
40- (110%) 170 712

Barn  3-5 år, är 80 % av barnpeng år 1-2
0-20 timmar (65%) 101 959
20.01-40 (100%) 134 459
40- (110%) 143 744

Beräkning anslag per barn Barnpeng
(kronor)- Fleravdelning Kr/år
Barn  1-2 år
0-20 timmar (65%) 113 939
20.01-40 (100%) 152 117
40- (110%) 163 026

Barn  3-5 år, är 80 % av barnpeng år 1-2
0-20 timmar (65%) 98 325
20.01-40 (100%) 128 868
40- (110%) 137 595

Totalt antal barn 3 854
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Pedagogisk omsorg

Beräkning anslag per barn Barnpeng
(kronor) Kr/år
Barn  1-2 år
0-20 timmar (65%) 109 807
20.01-40 (100%) 146 166
40- (110%) 156 554

Barn  3-5 år, är 80 % av barnpeng år 1-2
0-20 timmar (65%) 95 020
20.01-40 (100%) 124 107
40- (110%) 132 417

År 6-8 35 040
År 9-12 31 705

Totalt antal barn 39

Förskoleklass och Grundskola

Beräkning anslag per elev Elevpeng
(kronor) Kr/år
Förskoleklass 55 634
Åk 1-3 82 984
ÅK 4-6 103 373
ÅK 7-9 115 410

Totalt antal elever 8 268
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För fristående verksamheter tillkommer påslag för administration och moms på alla verksamhets-
former enligt gällande regler. 

  

Särskola

Beräkning anslag per elev grundsärskola Elevpeng
(kronor) Kr/år
Åk 1-3 97 159
ÅK 4-6 129 069
ÅK 7-9 153 192

Beräkning anslag per elev träningssärskola Barnpeng
(kronor) Kr/år
Åk 1-3 147 359
ÅK 4-6 213 409
ÅK 7-9 258 689

Totalt antal elever 122

Fritidshem

Beräkning anslag per barn Barnpeng
(kronor) Kr/år
År 6-8 35 040
År 9-12 31 705

Beräkning anslag per barn Barnpeng
(kronor)- grundsärskola Kr/år
År 7-9 123 506
År 10-12 67 772

Totalt antal barn 3 505
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