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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med anledning av den starkt försämrade ekonomin de kommande åren finns ett stort 

behov av besparingar och effektiviseringar. För att kunna fatta väl genomarbetade och 

kloka beslut har nämnden givit förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal områden. 

1.2 Utredningsuppdrag 

Utreda den totala kostnadsbilden av grundskolans verksamhet, som idag ligger högt i en 

jämförelse gällande nettokostnadsavvikelse med riket. Resultaten varierar kraftigt 

mellan åren och det finns ingen tydlig korrelation mellan kostnad och resultat. 

Utredningen ska visa om det går att hitta en lägre kostnadsnivå för grundskolan i syfte 

att nå ekonomisk balans för hela kommunen.  

Utredningen ska också visa nettokostnadsavvikelsen uppdelad på olika områden  för att 

kunna göra en mer avvägd analys över hur kostnader kan begränsas. 

Skollagen och rektors ansvar 

Skollagen 2 kap § 9 handlar om ledningen av utbildningen. Där framgår att rektors 

lednings- och samordningsansvar avser generella frågor, till exempel om den 

övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet. Vidare fastslår 

Skolinspektionen i rapport 2012:1 om rektors ledarskap att rektor måste anpassa 

skolans inre organisation och verksamhet för att så långt som möjligt skapa goda 

resultat och pedagogisk utveckling. Det gör att rektor minst inför varje läsår måste rigga 

en organisation som är anpassad för just det årets elevgrupp med hänsyn tagen till de 

aktuella behoven. Varje enskild rektor har stor frihet, under stort ansvar, vilket gör att 

det kan komma att se olika ut beroende på vem som leder verksamheten vid den 

aktuella tidpunkten för planering. Ödeshögs rektorer förfogar över sin egen budget. 

Inom den ramen avgör de själva hur kostnaderna ska fördelas mellan till exempel 

undervisning, lärverktyg och delar av övriga kostnader. 

1.3 Avgränsning 

Rapporten genomlyser verksamheterna grundskola och förskoleklass. Underlaget 

hämtas från statistikdatabasen Kolada som innehåller nyckeltal för kommuner och 

regioner. Underlag hämtas även från Ödeshögs redovisning.  

Statistik för åren 2014-2018 presenteras för Ödeshög, alla kommuner (ovägt medel) och 

liknande kommuner grundskola 2018. Liknande kommuner grundskola publiceras i 

Kolada och är för år 2018 Åtvidaberg, Mellerud, Dals-Ed, Grästorp, Vansbro, Åsele 

och Norberg. 

För att få en bild av avvikelserna i kronor per verksamhetsområde utgår rapporten från 

elevantalet mätt den 15 oktober 2018. Det är 491 elever för årskurs 1-9 och 58 elever i 

förskoleklassen. 

Kostnad för grundsärskoleplatser ingår ej i rapporten då dessa köps av andra 

kommuner. Ödeshög kan inte påverka prissättningen för dessa platser då den bygger på 

skolkommunens budget.  



 

  Sida 

4 (16) 
 

 

 

2. Grundskola uppdelad per verksamhetsområde 

Cirkeldiagrammet visar de nettokostnader exklusive köp av verksamhet, som Ödeshög 

redovisade till SCB för grundskolan räkenskapsåret 2018. 

 

2.1 Undervisning 

År 2018 kostade undervisningen 72 212 kr per elev, vilket är ca 7 800 kr mer än 

medelkommunen. Vid ett elevantal på 491 elever innebär det en merkostnad på 

3,9 miljoner kronor. Jämfört med liknande kommuner lägger Ödeshög 5 500 kr mer per 

elev på undervisning.  

Definitioner av nyckeltalen finns i kapitel 6. 

 

En förklaring till den högre undervisningskostnaden är att antal elever per lärare är 

lägre i Ödeshög än medelkommunen. I medelkommunen går det 11,5 elever per lärare 

år 2018 medan Ödeshög hade 8,5 elever per lärare.  

Undervisning; 
36,4

Lärverktyg ; 2,7

Måltider; 3,8

Skolskjuts; 4,6

Elevhälsa; 2,1

Lokalkostnader; 
7,4

Övrigt; 3,4

Redovisad nettokostnad grundskola exklusive köp av 
verksamhet 2018, miljoner kronor
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Grundskolans underskott de senaste två åren indikerar att grundskolebudgeten inte gett 

utrymme för den lärartäthet som varit. År 2018 var grundskolans och förskoleklassens 

underskott ca 2,7 miljoner kronor. Om Ödeshögs lärartäthet legat på samma nivå som 

medelkommunen hade 2018 års underskott för grundskolan undvikits. 

I majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 utgår budgeten från att 

grundskolans resurstilldelning ska rymma en lärartäthet som motsvarar 11,5 barn per 

lärare, d v s samma som medelkommunen 2018. En förutsättning för att detta ska hålla 

är att Ödeshög får bidrag inom ramen för lågstadiesatsningen, 843 tkr, och bidrag inom 

ramen för likvärdig skola, 1 200 tkr.  

Under 2019 görs åtgärder för att anpassa personalkostnaderna efter 2019 års 

budgetförutsättningar. Slutförs åtgärderna kommer bemanningen att närma sig snittet i 

medelkommunen, då budget 2019 bygger på detta. Mest omfattande åtgärder görs inom 

grundskola årskurs 1-5 där  antalet anställda har minskat inför höstterminen 2019. 

Rektor har även minskat antal klasser på Fridtjuv Bergskolan. Under höstterminen finns 

det mellan 17 och 25 elever i varje klass. Det är i dagsläget för tidigt att analysera 

konsekvenserna av organisationsförändringarna.  

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

I majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 och plan för 2021-

2022 föreslås en gradvis minskning av personalkostnader inom fritidshem, 

förskoleklass och grundskola på 1 miljon kronor 2020, 1,5 miljoner kronor 2021 och 

2 miljoner kronor 2022.  

Väljer rektorerna att minska antal lärare kommer antal elever per lärare att öka till 11,9 

år 2022. Detta förutsätter oförändrat elevantal och att bidragen finns kvar. Rikssnittet 

varierar mellan undersökningar och år och det kan konstateras att även 11,9 elever per 

lärare ligger nära rikssnittet. 

Besparingar på undervisning utöver de som finns i majoritetens förslag till 

planeringsdirektiv gör att Ödeshög kommer att avvika från rikssnittet vad gäller 

lärarbemanning. Antag en besparing på ytterligare 2,5 tjänster inom grundskolan. Detta 

skulle ge en kostnadsminskning med ca 1,5 miljoner kronor. Om besparingen 

genomförs vid oförändrat elevantal ökar antal elever per lärare till 12,7. Då hamnar 

Ödeshög bland den femtedel av landets kommuner som har lägst lärartäthet.  

Tilldelad resurs indikerar kommunens kvalitets- och ambitionsnivå även om det inte 

finns evidens för att tilldelad resurs och uppnått resultat korrelerar. Den förhållandevis 

låga utbildningsnivån i kommunen tillsammans med den socioekonomiska statusen gör 

att behoven för särskilt stöd är stora. Redan idag upplever personalen inom rubricerad 

verksamhet att arbetsbelastningen är hög, vilket gör att en neddragning av resurser 

befaras kunna innebära både sjukskrivningar och ökad rörlighet inom personalgruppen. 

Konsekvenserna av en besparing på personal inom grundskola är flera. Eleverna får 

minskade förutsättningar att nå en hög måluppfyllelse då minskad personaltäthet ger 
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mindre tid för varje enskild elev. Personalen får en ökad arbetsbelastning vilket är 

ogynnsamt både för arbetsmiljön och för möjligheten att behålla och rekrytera personal. 

2.2 Lärverktyg 

År 2018 kostade lärverktygen 5 438 kr per elev. Det innebär ca 700 kr/elev mer än 

medelkommunen. Vid ett elevantal på 491 elever innebär det en merkostnad på 

0,4 miljoner kronor. Jämfört med liknande kommuner lägger Ödeshög 1 100 kr mer på 

lärverktyg.  

 

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

I majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 finns en besparing på 

300 tkr för lärverktyg. Bildnings- och kulturförvaltningen utreder den totala kostnaden 

för lärverkyg i grundskola i en separat rapport. Därför görs ingen djupare genomlysning 

här. 

2.3 Måltider 

År 2018 kostade måltider 7 552 kr per elev. Det innebär att Ödeshög lägger ca 700 kr 

mer per elev på måltider än medelkommunen och ca 1 400 kr mer per elev än liknande 

kommuner. Vid ett elevantal på 491 elever innebär det en merkostnad jämfört med 

medelkommunen på 0,4 miljoner kronor. 

  
 

Måltidskostnaden beräknas utifrån antalet beställda portioner. Här ingår såväl 

elevportioner som pedagogiska måltider. År 2019 fastslogs nya riktlinjer för personal 

som äter pedagogiska måltider. Det är för tidigt att avgöra om de nya riktlinjerna ger 

någon positiv ekonomisk effekt.  

Priset per portion beräknas av kostenheten, som organisatoriskt ligger under 

kommunstyrelsen. Det kan konstateras att måltidskostnaden per elev ökat med mer än 

inflationstakten de senaste åren. Kostnadsökningen per elev var 14,2 procent mellan år 

2016 och 2017. Mellan åren 2017 och 2018 ökade kostnaden med 7,8 procent. 2019 års 

prognos pekar på att måltidskostnaden per elev fortsätter att öka mer än 

inflationstakten.  
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I majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 bygger 

måltidsbudgeten på kostenhetens beräkningar utifrån beställt antal portioner. Budgeten 

visar en prisökning för grundskolan på ca 4,8 procent per portion. 

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

I majoritetens förslag till budget bygger måltidskostnaden på kostenhetens budget 

utifrån beställt antal måltider. Kostnad per portion ökar med mer än inflationstakten. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut om nya riktlinjer för pedagogiska måltider kan 

på sikt leda till minskat antal pedagogiska måltider. Beslut därutöver för att begränsa 

kostnader och kostnadsutvecklingen för måltider kan inte fattas av barn- och 

utbildningsnämnden då kostenheten organisationsmässigt ligger under 

kommunstyrelsen. 

2.4 Skolskjuts 

År 2018 kostade Ödeshögs skolskjuts 8 617 kr/elev vilket är ca 3 500 kr mer per elev än 

medelkommunen. Vid ett elevantal på 491 innebär det en merkostnad på ca 1,7 miljoner 

kronor. Jämfört med liknande kommuner är mellanskillnaden 2 400 kr/elev. 

 

För att optimera körsträckorna anlitar Ödeshög från och med läsåret 2018/2019 ett företag 

som gör skolskjutsplaneringen. Ett annat företag kör skolskjutsen. En jämförelse mellan 

läsåren 2017/2018 och 2018/2019 visar att antalet fakturerade kilometer har minskat efter 

att Ödeshög låtit en extern part sköta skolskjutsplaneringen. Ett minskat kilometerantal 

får full effekt först 2019.  

Förutom kilometerantalet påverkas skolskjutskostnaden per elev av ökade bränslepriser 

och elevantalet. Detta medför att nettokostnaden per elev kan öka även om 

kilometerantalet minskar. 

Ungefär 30 grundskoleelever, som åker med Östgötatrafikens reguljära buss får idag ett 

årskort. En besparing som skulle kunna göras är att ge dessa elever läsårskort istället, 

vilket skulle minska kostnaderna med ca 22 tkr på ett år. 

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

I majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 beräknas kostnaden för 

skolskjuts öka med 2,1 % per km. Antal budgeterade km ligger på samma nivå som i 

budget 2019. Enda besparingen som kan göras på kort sikt är att köpa läsårsbusskort i 

stället för årskort, vilket ger en besparing på 22 tkr per år. 

Ytterligare besparingar inom det här området kräver omförhandling av skolskjutsavtalet 

och striktare upptagningsområden. Konsekvensen blir en minskad service. 
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2.5 Elevhälsa 

År 2018 kostade elevhälsan 4 260 kr per elev, vilket är ca 500 kr/elev mer än 

medelkommunen och 700 kr/elev mer än liknande kommuner. Vid ett elevantal på 491 

elever innebär det en merkostnad jämfört med medelkommunen på 0,2 miljoner kronor. 

 

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

I majoritetens förslag till budget 2020 finns inga förändringar vad gäller elevhälsans 

omfattning.  

Skulle elevhälsan minska personalkostnaderna för att närma sig riksgenomsnittets 

kostnader handlar det om en besparing på 200 000 kr. En konsekvens blir fler 

deltidsanställningar, vilket försvårar möjlighet att behålla personal och att rekrytera ny 

personal. En neddragen verksamhet påverkar omfattningen av elevhälsans arbete. 

2.6 Lokaler 

År 2018 kostade lokalerna 14 627 kr/elev vilket är ca 3 200 kr/elev mindre än 

medelkommunen och 3 400 kr/elev mindre än liknande kommuner. Vid ett elevantal på 

491 elever innebär det att Ödeshög lägger 1,6 miljoner kronor mindre på lokaler än 

medelkommunen. 

Lokalkostnaderna varierar mellan åren eftersom de fördelas mellan verksamheterna 

fritidshem, förskoleklass och grundskola. Vilka verksamheter som använder de olika 

lokalerna har varierat mellan åren och detta påverkar kostnadsfördelningen. Mellan 

2017 och 2018 har det skett en omfördelning av lokalkostnaderna från grundskola till 

fritidshem. 

 

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

Majoritetens förslag till budget 2020 tar hänsyn till förändrad lokalanvändning i Rök. 

Det gör att lokalkostnaderna per elev förväntas öka. Framtida investeringar i lokaler 

kommer att öka lokalkostnaden per elev. 
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2.7 Övrigt 

År 2018 lade Ödeshög 22 185 kr per elev på övriga kostnader. Det är 3 700 kr mer per 

elev än medelkommunen och 4 800 kr mer än liknande kommuner. Vid ett elevantal på 

491 innebär det en merkostnad för Ödeshög på ca 1,8 miljoner kr jämfört med 

medelkommunen. En förklaring till högre övriga kostnader kan vara att Ödeshög som är 

en mindre kommun inte åtnjuter stordriftsfördelar på samma sätt som i större 

kommuner.  

I den övriga kostnader ingår t ex barn- och utbildningsförvaltningen eller motsvarande 

gemensamma kostnader som ska fördelas ut på de olika skolformerna, administration, 

kostnader för kompetensutveckling, t ex kursavgifter, konferenser etcetera, kostnader 

för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete, kostnader för elevförsäkringar, tolkar,  

kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklusive bidrag 

från Migrationsverket som avser asylsökande.   

 

Posten övrigt som redovisades till SCB för 2018 uppgick till 3,4 miljoner kronor. Av 

detta avser 2,6 miljoner kronor fördelade kommungemensamma kostnader som ligger 

utanför barn- och utbildningsnämndens budget. Det är kostnader för 

kommunövergripande administrationen och gemensamma kostnader som i statistik 

fördelas ut mellan nämnderna.  

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

I majoritetens förslag till budget 2020 finns ett besparingsförslag på 300 000 kr på 

administration. En del av detta medför minskade övriga kostnader för grundskola. 

Posten övriga kostnader påverkas av kommungemensamma kostnader som ligger 

utanför barn- utbildningsnämndens ansvarsområde. Det gör att framtida besparingar 

utanför nämnden kan leda till minskningar av posten övriga kostnader. 

Konsekvenserna av en neddragning på barn- och utbildningsnämndens administration 

är flera. På enhetsnivå innebär det att rektor får mindre tid för sitt pedagogiska 

ledarskap, vilket ger effekter på såväl verksamhetens utveckling som på arbetsmiljön 

för elever och personal. På förvaltningsnivå ger det minskade möjligheter att på ett 

lagenligt sätt sköta allt som åläggs verksamheten samt att kontinuerligt utveckla 

densamma.  
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3. Förskoleklass uppdelad per verksamhetsområde 

Cirkeldiagrammet visar de nettokostnader exklusive köp av verksamhet, som Ödeshög 

redovisades till SCB för förskoleklassen räkenskapsåret 2018.  

 

3.1 Personal 

År 2018 kostade personalen 70 000 kr/elev vilket är ca 26 700 kr/elev mer än 

medelkommunen och 29 700 kr/elev mer än liknande kommuner. Vid ett elevantal på 

58 elever innebär det en merkostnad på 1,5 miljoner kronor om man jämför med 

medelkommunen. 

Personalkostnaden per elev varierar kraftigt mellan åren. Årskullarna är relativt små i 

Ödeshög vilket gör personalkostnad per elev ökar kraftigt de år det förekommer elever 

med omfattande särskilda behov, som kräver extrapersonal. 

 

Under 2019 görs åtgärder för att anpassa personalkostnaderna efter 2019 års 

budgetförutsättningar. Slutförs åtgärderna kommer bemanningen att närma sig snittet i 

medelkommunen, då budget 2019 bygger på detta. Antalet anställda har minskar inför 

höstterminen 2019. Rektor har även minskat antal klasser på Fridtjuv Bergskolan. Idag 

finns det två förskoleklasser på Fridtjuv Bergskolan med 19 respektive 20 elever. Det är 

i dagsläget för tidigt att analysera konsekvenserna av organisationsförändringarna. 

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

I majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 och plan för 2021-

2022 föreslås en gradvis minskning av personalkostnader inom fritidshem, 

förskoleklass och grundskola på 1 miljon kronor 2020, 1,5 miljoner kronor 2021 och 

2 miljoner kronor 2022.  
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Majoritetens budgetförslag 2020 ger utrymme för en personaltäthet som ligger i nivå 

med rikssnittets 18,4 elever per pedagog 2020. För att nå en lägre kostnadsnivå med 

oförändrat elevantal hamnar personaltätheten på 19 elever per pedagog 2022 om den 

planerade personalkostnadsminskningen fördelas jämt mellan verksamheterna 

fritidshem, förskoleklass och grundskola.  

Även för förskoleklassen indikerar resurstilldelningen kommunens kvalitets- och 

ambitionsnivå även om det inte finns evidens för att tilldelad resurs och uppnått resultat 

korrelerar. Den förhållandevis låga utbildningsnivån i kommunen tillsammans med den 

socioekonomiska statusen gör att behoven för särskilt stöd är stora. Redan idag 

upplever personalen inom verksamheten att arbetsbelastningen är hög, vilket gör att en 

neddragning av resurser befaras kunna innebära både sjukskrivningar och ökad 

rörlighet inom personalgruppen. Konsekvenserna av en besparing på personal inom 

förskoleklassen är flera. Eleverna får minskade förutsättningar att nå en hög 

måluppfyllelse då minskad personaltäthet ger mindre tid för varje enskild elev. 

Personalen får en ökad arbetsbelastning vilket är ogynnsamt både för arbetsmiljön och 

för möjligheten att behålla och rekrytera personal. 

3.2 Lokalkostnader 

Ödeshögs lokalkostnad/elev 2018 var 8 874 kr, vilket är 2 100 kr/elev lägre än 

medelkommunen och 2 400 kr lägre än liknande kommuner. Den lägre lokalkostnaden 

är ca 100 000 kronor lägre per år än medelkommunen.  

Lokalkostnaderna varierar mellan åren eftersom de fördelas mellan verksamheterna 

fritidshem, förskoleklass och grundskola. Vilka verksamheter som använder de olika 

lokalerna har varierat mellan åren och detta påverkar kostnadsfördelningen.  

 

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

Majoritetens förslag till budget 2020 tar hänsyn till förändrad lokalanvändning i Rök. 

Det gör att lokalkostnaderna per elev förväntas öka. Framtida investeringar i lokaler 

kommer att öka lokalkostnaden per elev. 

3.3 Övrigt 

Förskoleklassens övriga kostnader 2018 blev 4 971 kr/elev vilket är 5 300 kr/elev lägre 

än medelkommunen och 3 700 kr/elev kr lägre än liknande kommuner. På årsbasis 

innebär det att Ödeshög lade 300 000 kronor mindre på övriga kostnader än 

medelkommunen. 

Även denna kostnad varierar kraftigt mellan åren. År 2014-2016 har inrapporterade 

bidrag varit högre än kostnaderna därav negativa kostnader. Från och med år 2019 års 

redovisning har nämndens samtliga verksamheter en uppdaterad verksamhetsindelning 

som ska säkerställa kvaliteten i kostnadsrapporteringen till SCB.  
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Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

I majoritetens förslag till budget 2020 finns ett besparingsförslag på 300 000 kr på 

administration. En del av detta medför minskade övriga kostnader för förskoleklassen. 

Posten övriga kostnader påverkas av kommungemensamma kostnader som ligger 

utanför barn- utbildningsnämndens ansvarsområde. Det gör att framtida besparingar 

utanför nämnden kan leda till minskningar av posten övriga kostnader. 

Konsekvenserna av en neddragning på barn- och utbildningsnämndens administration 

är flera. På enhetsnivå innebär det att rektor får mindre tid för sitt pedagogiska 

ledarskap, vilket ger effekter på såväl verksamhetens utveckling som på arbetsmiljön 

för elever och personal. På förvaltningsnivå ger det minskade möjligheter att på ett 

lagenligt sätt sköta allt som åläggs verksamheten samt att kontinuerligt utveckla 

densamma.  

4. Köpt verksamhet 

Med köpt verksamhet avses köpta utbildningsplatser. Prognosen för 2019 pekar på att 

Ödeshög kommer att köpa förskoleklass- och grundskoleplatser för ca 2,2 miljoner 

kronor.  

Den 15 september 2019 köper Ödeshög 25 utbildningsplatser inom förskoleklass och 

grundskola. 20 av dessa platser köptes av andra kommuner. Ödeshög kan inte påverka 

priset för dessa utbildningsplatser, då det bygger på skolkommunernas egna 

självkostnader.  

Fem elever är idag inskrivna vid enskilda skolor. Priset för dessa utbildningsplatser 

bygger på Ödeshögs budgeterade kostnader för grundskolan. Minskad budget per elev 

ger lägre kostnad per köpt utbildningsplats. En minskad budget per elev ger bara 

marginell effekt på köpt grundskoleverksamhet då antalet köpta platser från enskilda 

skolor är få.  

Erfarenhet visar att kostnaden för köpta utbildningsplatser ökar i snabbare takt än den 

inflationskompensation på 2,1 % som är beräknad till nämnden. Därför används 

skolprisindex vid beräkning av prisökningar för köpt utbildningsverksamhet. 

Skolprisindex budgeteras till 2,65 % år 2020. 

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 

I majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 beräknas priset per köpt 

grundskoleplats upp med ett budgeterat skolprisindex på 2,65 %. En minskad budget till 

grundskolan ger bara en marginell besparingseffekt då endast ett fåtal platser köps av 

enskilda skolor. 
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5. Sammanfattning 

I planeringsdirektiven för 2020 styr politiken över resurstilldelningen till barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter. Enskild rektor beslutar hur resurserna ska 

användas. Rektors behov att förändra organisation för att komma i budget kan till 

exempel innebära färre klasser per årskurs, färre grupptimmar och minskade medel till 

lärverktyg. Rektors ansvar beskrivs i skollagen 2 kap § 9. 

År 2018 avviker kostnaderna för grundskola och förskoleklass enligt följande. 

Kostnadsavvikelse 
grundskola2018 kr/elev 

Elevantal 491 
Helårseffekt, 

miljoner kr 

Undervisning 7 800 3,9 

Lärverktyg 700 0,4 

Måltider 700 0,4 

Skolskjuts 3 500 1,7 

Elevhälsa 500 0,2 

Lokaler -3 200 -1,6 

Övrigt 3 700 1,8 

 

Kostnadsavvikelse 
förskoleklass 2018 kr/elev 

Elevantal 58 
Helårseffekt, 

miljoner kr 

Undervisning (personal) 26 700 1,5 

Lokaler -2 100 -0,1 

Övrigt -5 300 -0,3 

 

Budget 2019 utgår från en bemanning som närmar sig rikssnittet. Anpassningar för att 

komma tillrätta med underskott inom förskoleklass och grundskola görs under 2019.  

I majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv för 2020 och plan för 2021-

2022 föreslås en gradvis minskning av personalkostnader inom fritidshem, 

förskoleklass och grundskola. I förslaget finns även besparingar inom administration 

och lärverktyg. 

Besparingar (kr) 
Budget 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 

Majoritetens förslag    
Administration -300 000 -300 000 -300 000 

Lärverktyg förskoleklass, grundskola -300 000 -300 000 -300 000 

Personal fritidshem, förskolkass, grundskola -1 000 000 -1 500 000 -2 000 000 

Summa -1 600 000 -2 100 000 -2 600 000 

 

Förslaget innebär att undervisningskostnaderna vid ovanstående besparingarna hamnar 

på rikssnittet för grundskola och något under rikssnittet för förskoleklassen. 

Ytterligare besparingar på undervisning i grundskolan på 2,5 tjänster skulle ge 

1,5 miljoner kronor. Vid oförändrat elevantal innebär det att antalet elever per lärare 

ökar till 12,7. Då befinner sig Ödeshög bland den femtedelen av landets kommuner med 

lägst lärartäthet. En konsekvens blir mindre lärartid per elev. 

Lärverktygen utreds i en separat rapport. 

Kostnaderna för måltider ökar snabbare än nämndens inflationskompensation. Beslut 

som begränsar kostnader och kostnadsutvecklingen för måltider kan inte fattas av barn- 

och utbildningsnämnden då kostenheten organisationsmässigt ligger under 

kommunstyrelsen.  
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Skolskjutsarnas kostnad kan på kort sikt minskas med 22 000 kr per år genom att 

erbjuda elever läsårskort i stället för årskort. Ytterligare besparingar kräver 

omförhandling av skolskjutsavtalet och striktare upptagningsområden. Konsekvensen 

blir en minskad service. 

En begränsning av elevhälsans kostnader så att den närmar sig rikssnittet skulle ge 

ungefär 200 000 kr i besparing. Konsekvensen blir fler deltidsanställningar, vilket 

försvårar möjligheten att behålla och rekrytera persona.  

Ödeshög lägger mindre på lokaler än genomsnittskommunen. Framtida investeringar 

gör att kostnaderna troligtvis ökar.  

Övriga kostnader ligger högre än övriga kommuner för grundskolan och lägre för 

förskoleklassen. I dessa ingår såväl förvaltningsgemensamma som 

kommungemensamma kostnader. Besparingar för de kommungemensamma 

kostnaderna beslutas inte av barn- och utbildningsnämnden. Exempel på övriga 

kostnader som utbildningsförvaltningen kan påverka utöver administration är kostnader 

för kompetensutveckling och studie- och yrkesvägledning. 

Vid minskad budget påverkas kostnaderna för köpt utbildning bara marginellt då 

Ödeshög bara köper ett fåtal platser från enskilda skolor. 

Besparingsåtgärder riskerar leda till en minskad kvalitet. Hur organisationsförändringar 

och förändringar i resurstilldelningar uppfattas bland personalgrupper står i relation till 

vad som förbrukas i dag oavsett budgetavvikelser. Den upplevda arbetsbelastningen är 

personlig och kan i vissa fall leda till ohälsa och sjukskrivning. 

6. Definitioner nyckeltal 

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15011) 

Undervisningskostnad grundskola åk 1-9 skolkommun, dividerat med antal elever i kommunens 

grundskola. Kostnader avseende samtliga förekommande läro- och timplan bundna aktiviteter, 

d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk personals (t.ex. fritidspedagogers, förskollärares 

och specialpedagogers) löner för det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro- och 

timplanebundna aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda stödinsatser, prov och 

arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön för rektor samt övrig personals 

arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till en del av sin tid har andra arbetsuppgifter än 

det pedagogiska arbetet med elever redovisas den delen av lönen under Övrigt. Lönekostnader för 

lärare och annan pedagogisk personal under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom 

lönekostnader för eventuell vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater 

redovisas här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas som kostnad för undervisning och 

statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader redovisas som intäkt under 

Övrigt. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal (N15034) 

Antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, i kommunala skolor i 

kommunen. Övrig pedagogisk personal (förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår 

inte. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa: Skolverket 

Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15012) 

Kostnad för lärverktyg i grundskola åk 1-9 skolkommun, tkr dividerat med antal elever i 

kommunens grundskola. Avser läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur, tidningar, 

tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material, för undervisning framtagna kopior samt för 

böcker inköpta till skolbiblioteket, lönekostnader för skolbibliotekarie samt kostnader för övrig 

skolbiblioteksservice. Även kostnader för utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, 

hyvelbänkar, datorer som används för undervisning i skolan, bild- och ljudmedier, AV-centraler, 

förbrukningsmaterial, programvara för undervisning, studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor, 

kostnader för resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor m.m. Kostnader 
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för internetanslutning och e-postadresser i skolan till elever och lärare, service och underhåll t.ex. 

av datorutrustning eller annan utrustning som används i undervisningen och kalkylerade 

kapitalkostnader för denna utrustning inkluderas. Som intäkt redovisas t.ex. försäljningsintäkter 

för elevarbeten och kopieringskort. Kostnader för utrustning som används för annat ändamål än 

undervisning redovisas under den verksamhet inom vilken utrustningen ska användas. Om AV-

centralen är gemensam för flera kommuner redovisas endast den egna kommunens kostnader. 

Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15013) 

Kostnad för måltider i grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens 

grundskola. Avser åk 1-9 motsvarande. Avser skolmåltidsverksamhet (inklusive personal, 

livsmedel, transporter och material), cafeteria, administrativa kostnader (t.ex. lönekostnader för 

skolmåltidskonsulent och kostkonsulent), köp av tillagning eller servering av en från kommunen 

fristående entreprenör. Även intäkter från leveranser av mat till annan verksamhet redovisas om 

kostnader för denna verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. Lokalkostnader för skolmåltider 

redovisas inte här utan under lokaler. De skolor som köper sin sina skolmåltider från storkök och 

betalar ett portionspris ska exkludera kostnaden för lokaler om de ingår i portionspriset. 

Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15014) 

Kostnad elevhälsa i grundskola skolkommun åk 1-9, tkr dividerat med antal elever i kommunens 

grundskola. Avser enbart intäkter och kostnader för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och 

skolkurator, inklusive eventuella köpta tjänster från exempelvis landsting. Lokalkostnader för 

dessa verksamheter redovisas inte här utan under lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter, 

skolvärdar och elevförsäkringar ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt. Likasom 

kostnader för ev. fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än pedagogisk verksamhet. 

Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska redovisas under avdelningen Vård och 

omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Nettokostnad skolskjuts grundskola, kr/elev (U15015) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. 

Kommunens totalkostnad för skolskjutsar dividerat med genomsnittligt antal inskrivna elever år t-

1 och år t som var folkbokförd i kommunen 15/8.. Källa: SCB och SKL. 

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15009) 

Lokalkostnad grundskola skolkommun dividerat med antal elever i kommunens grundskola åk 1-

9. Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive kostnader för inventarier. Med 

lokalkostnader avses kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader, fördelade 

lokalkostnader, externa och interna hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning m.m. 

samt kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som lärverktyg. Kostnad för 

vaktmästare avseende fastighetsskötsel redovisas här. Om lokalerna utnyttjas även för annan 

verksamhet än skolverksamhet, ska endast de kostnader som avser skolverksamheten redovisas. 

Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier etc. redovisas som lokal- och inventariekostnad medan 

kostnader för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader. 

Elevhemsboende redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 

december. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15010) 

Övriga kostnader grundskola åk 1-9 skolkommun dividerat med antal elever i kommunens 

grundskola. Under övrigt ingår t.ex. barn- och utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH-

kostnader som ska fördelas ut på de olika skolformerna, administration, kostnader för 

kompetensutveckling utom lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. 

kursavgifter, konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete, 

kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar och 

fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare), intäkter av 

statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande. Uppgiften avser 

kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. 
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Kostnad personal kommunal förskoleklass, kr/elev (N15055) 

Personalkostnader (löner och personalomkostnader) i kommunal förskoleklass dividerat med 

antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett 

medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. 

Källa: SCB. 

Kostnad lokaler kommunal förskoleklass, kr/elev (N15054) 

Bruttokostnad lokaler i kommunal förskoleklass dividerat med antal elever i förskoleklass i 

kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 

oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Kostnad övrigt kommunal förskoleklass, kr/elev (N15056) 

Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av 

huvudverksamhet) minus lokalkostnader och personalkostnader dividerat med antal elever i 

förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av 

mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB. 


