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Vad består resursfördelningsmodellen av? 

 
SKOLA 

Grundbeloppet består av tre delar; grundersättning som fördelas lika per elev 

beroende på ålder, en strukturersättning som är viktad utifrån socioekonomiska 

variabler och småskalig verksamhet/glesbygd samt ersättning för nyanlända. En 

tilläggsschablon tillämpas för grundsärskola och pedagogisk omsorg som erbjuds 

i stället för fritidshem.  

 

Grundbeloppet ska innehålla ersättning för; undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 

måltider, lokaler, administration och mervärdesskatt. Administrativa kostnader till 

fristående verksamhet ersätts med en schablon på grundbeloppet med 3%. För 

pedagogisk omsorg ersätts administrativa kostnader med 1%. 

 

Vem har beslutat om resursfördelningsmodellen? 

Göteborg stads interimistiska grundskolenämnd beslutade den 20 mars om 

resursfördelningsmodellen. Den ordinarie nämnden som tillträdde den 1 juli 2018 

fastställde budgeten med tillhörande fördelningsmodell, styrprincip och eventuella 

övergångsregler vid sitt konstituerande sammanträde. 

 

Hur tas det socioekonomiska indexet fram? 

I samarbete med SCB har Stadsledningskontoret tagit fram ett antal 

socioekonomiska bakgrundsfaktorer som har stor betydelse för förväntat 

studieresultat. Till exempel ingår kön, invandringsår, högsta utbildning för 

vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda vårdnadshavarna, 

hushållets inkomst, utländsk bakgrund, uppdelning av invandring på grupp av 

födelseland. 

 

Utifrån dessa faktorer räknas för varje skolenhet ett indexvärde ut baserat på 

individdata.   

 

Genomsnittet för Göteborgs alla elever är lika med 100 för varje skolform. Ett 

lägre indexvärde innebär att enheten har gynnsammare socioekonomiska 

förutsättningar än genomsnittet och ett högre indexvärde innebär att den har 

mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar.  

 

Hur ofta stäms den socioekonomiska sammansättningen av för ny indexering? 

(barngrupperna förändras ju löpande) 

 

Indexet bestäms en gång per år och bestämmer ersättningen för alla elever tills 

nästa uppdatering görs, oavsett om nya elever som börjar har samma 

”egenskaper” som de som gick på skolan när indexet beräknades. 

 

Hur påverkar det socioekonomiska indexet ersättningen? (gärna med exempel) 

Indexvärdet bestämmer hur mycket av grundbeloppet som omfördelas från 

enheter med lågt indexvärde till enheter med högre indexvärde. Totalt är det för 

närvarande tio (fritidshem) respektive 17 procent (förskoleklass och grundskola) 
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av grundbeloppet som fördelas utifrån det socioekonomiska index som enheten 

har. 

 

Vilket datum varje månad stäms antalet elever av? 

Avstämning av elevtal samt utbetalning av ersättning till respektive enskild 

skolhuvudman administreras av grundskoleförvaltningen. Bidraget betalas ut med 

en tolftedel varje månad. Ersättningen grundas på de uppgifter om inskrivna barn 

som lämnas till grundskoleförvaltningen. Uppgifterna ska för månaderna 

september t o m juni vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 5:e i 

månaden och avse barn placerade den 15:e innevarande månad. I juli lämnas 

samma ersättning som i juni. Ersättningen som utbetalas i juli är preliminär och 

avräknas under hösten mot augustiersättningen. Uppgifter för augusti ska vara 

grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 5 augusti och avse barn placerade 

den 25 augusti. 

 

Retroaktiv utbetalning 

Retroaktiv ersättning betalas endast ut för innevarande kalenderår. Efter att 

bokslutsavstämning är gjord kan ingen retroaktiv ersättning betalas ut till 

fristående enheter. Undantag görs för ersättningar per december månad som kan 

justeras i januari. 

 
Finns det en formel så att man själv kan räkna på olika scenarier?  

T ex uppdelat på: (1) Grundbelopp per ålderskategori (2) Tilläggsbelopp baserat på 

index där man själv kan fylla i Index + ålderskategori (3) ev.  ersättning för 

nyanlända 

Det finns idag inte någon formel eller system för att göra den här typen av 

beräkningar, men i beräkningsunderlaget är allt definierat med en hög detaljnivå 

per elev så att du själv utifrån din elevprognos kan beräkna din totala ersättning. 

 
Hur förändras ersättning till fristående skolor hösten 2018? 

 

Alla enheter som hade verksamhet under våren 2018 har redan fått ett beslut om 

ersättning enligt den modell som Göteborgs stad tillämpat tidigare. Om det ger ett 

högre belopp totalt för alla elever på enheten än den nya modellen, gäller det 

gamla beslutet under hela 2018. 

 

Om däremot den nya modellen ger en högre ersättning gäller den. Under en 

övergångstid kan höjningen begränsas av så kallade övergångsregler som gör att 

stora förändringar inte får fullt genomslag. 

 
Hur förändras ersättning till fristående skolor helåret 2019? 

 

Från och med 2019 gäller den nya fördelningsmodellen även för fristående skolor 

även om det innebär en lägre ersättning jämfört med tidigare. Ansvarig nämnd har 

ännu inte bestämt om det ska vara några övergångsregler 2019 för de enheter som 

får stora förändringar jämfört med tidigare. 
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Specialare 

Vad gäller för pedagogisk omsorg? (småskalig verksamhet?) 

Se svar under fråga 10, dvs samma ersättning för hösten 2018 som KS beslutade 

om i december 2017. Inför 2019 gäller de grundbelopp som anges för fritidshem, 

men kompletterat med en tilläggsschablon. Den här tilläggsschablonen ska 

fastställas av nämnderna under hösten 2018. 

 

 

 




