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Ersättningsmodell till förskolor och 
grundskolor på landsbygden   

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att redovisa ett nytt förslag till 

ersättningsmodell för grundskolor på landsbygden inför arbete med Mål och 
budget 2024. 

2. att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
införa en ersättningsmodell för förskolor på landsbygden inför arbete med Mål 

och budget 2024. 

Ärendet 

I utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2022 finns följande uppdrag:  
 

1.7 Utreda om det finns anledning att göra förändringar i ersättningsmodellen till 

landsbygdsskolor för att öka tydligheten.  Åtgärden syftar till att säkerställa en tydlig 
och transparent resursfördelning.  

Beredning 

Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningen med hjälp av ekonomistaben. Förslaget 
har inga konsekvenser sett ur ett barn-,  jämställdhets- eller näringslivsperspektiv. 

Föredragning 

Förvaltningen presenterade ett förslag på reviderad ersättningsmodell för grundskolor 
på landsbygden på utbildningsnämndens arbetsutskott den 13 oktober 2022.  

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till 
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förvaltningen för att se över kriteriet om att skolan ska vara den enda skolan på orten 
som erbjuder årskurserna. 

De förändringar som förvaltningen föreslog innebar ökade kostnader om 3, 2 miljoner 
kronor årligen. Då ärendet presenterades för utbildningsnämnden föreslogs att de 
ekonomiska konsekvenserna skulle hanteras genom omdisponering av medel inom 

hemkommun för att säkerställa att förändringarna inte skulle påverka grundbeloppet 

för grundskolan.  

Sedan förslaget presenterades har förvaltningen fått del av förslag till Mål och budget 
2023 med plan för 2024 - 2025. Av förslaget framgår att utbildningsnämnden ges 1,5 
procent i effektiviseringskrav (cirka 92 miljoner) vilket innebär att det inte längre är 

möjligt att införa de nya kriterierna inför 2023 inom utbildningsnämndens budgetram.  

De merkostnader som förändringar i modellen skulle medföra skulle behöva bekostas 

av medel som påverkar grundbeloppet för grundskolan.  

Kriterierna för landsbygdsersättningen föreslås därför vara oförändrade inför 2023. 
Förvaltningen anser att ett förslag till förändrade kriterier bör utredas ytterligare och 

presenteras för nämnden inför arbetet med Mål och budget 2024.  

En liknande problematik som finns för skolor belägna på landsbygden finns även för 

förskolor på landsbygden särskilt kopplat till verksamhetens öppettider. Den 

kommunala huvudmannen för förskola använder idag stadsbidrag för att ge förskolor 

på landsbygden extra finansiering. 

Förvaltningen föreslår att förutsättningarna för att införa en landsbygdsersättning för 

förskola utreds inför arbete med Mål och budget 2024.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2022 
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