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Sammanfattning
Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel till kommunal och
fristående huvudman. Den totala budgetramen för resursfördelningsmodellen för
gymnasieskolan 2022 uppgår till 738,1 mnkr
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt program
vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning på ett nationellt
program vid den tidpunkten utbildningen påbörjades. Bidraget ska bestå av ett
grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp.
Inför 2022 görs avsteg från att fördela resurser proportionellt utifrån riksprislistan för
Fordonsprogrammet med inriktning transport och Spetsutbildningen på Karolinska
gymnasiet. Grunden i tilldelningen är riksprislistan och därutöver ges ett tillägg som mer
motsvarar kostnaden för att bedriva gymnasieprogrammet och gäller oavsett utförare.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag till fristående skolor ska beräknas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.

3

4

REUSRSFÖRDELNINGSMODELL FÖR GYMNASIESKOLAN
MED ERSÄTTNINGSNIVÅER FÖR 2022

Innehåll
Sammanfattning .......................................................................................... 3
1.

Beslutsatser........................................................................................... 5

2.

Principer för resursfördelningsmodell ................................................. 6

3.

Bidrag för lika villkor ............................................................................ 7

4.

Resursfördelningsmodell gymnasieskola........................................... 8
4.1 Grundbelopp ....................................................................................................9
4.1.2 Programpeng ............................................................................................9
4.1.2 Lokalkostnader ..........................................................................................9
4.1.3 Strukturtilldelning......................................................................................10
4.1.4 Särskilda tillägg ........................................................................................11
4.2 Tilläggsbelopp.............................................................................................12
4.2.1 Tilldelning för elever med behov av extraordinära stödåtgärder ....12
4.2.2 Modersmålsundervisning........................................................................12
4.3 Administrationskostnad..............................................................................12
4.4 Momskompensation .......................................................................................12
4.5 Tilldelning nyanlända barn och unga utöver resursfördelningsmodell....12

5.

Ekonomiska förutsättningar 2022...................................................... 13
5.1 Grundbelopp ..................................................................................................13
5.1.1 Programtilldelning ...................................................................................13
5.1.2 Lokaltilldelning .........................................................................................14
5.1.3 Strukturtilldelning......................................................................................14
5.1.4 Särskilda tillägg ........................................................................................15
5.2 Tilläggsbelopp ..............................................................................................16
5.2.1 Tilldelning för elever med behov av extraordinära stödåtgärder ....16
5.2.2 Modersmålsundervisning........................................................................16

6. Resurstilldelning 2022 till Gymnasienämnd och fristående huvudmän
.................................................................................................................... 17
Bilaga 1 Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2022.................................18

RESURSFÖRDELNINGSMODELL FÖR GYMNASIESKOLAN
MED ERSÄTTNINGSNIVÅER 2022

1. Beslutsatser
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd barn och utbildning
1. Ersättningsnivåer för 2022 antas.
2. Ersättningsnivåer gäller från och med 1 januari till 30 juni 2022.
3. På programnämndens sammanträde i juni 2022 fattas beslut om ersättningsnivåer
från 1 juli 2022.
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2. Principer för resursfördelningsmodell
Programnämnd barn och utbildnings principer som genomsyrar resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan.
Modellen skall främja måluppfyllelse av skolans mål
En resursfördelning som följer elevens behov och val bidrar till att skolorna får förutsättningar att ge rätt stöd och främja ökad måluppfyllelse i skolan.
Modellen skall vara baserad på forskning
Modellen ska vara baserad på forskning och beprövade erfarenheter. Forskningen visar
på att föräldrars utbildningsbakgrund är den mest avgörande variabeln för hur elever
klarar målen.
Modellen ska vara begriplig, överskådlig och upplevas som rättvis
Modellen skall dokumenteras och därmed vara tillgänglig för alla, redovisas öppet d v s
vara transparant. Ambitionen är att modellen skall utformas så att den är begriplig.
Resursfördelningsmodellen skall upplevas tillräckligt rättvis och ge ekonomiska förutsättningar för en likvärdig skola.
I skolforskningen har man funnit att det inte endast är hur mycket resurser som skolan
har tillgång till som är viktigt utan att det också är av största vikt hur resurserna används,
d v s hur skolorna arbetar.
Modellen ska vara behovsanpassad
Modellen ska vara behovsanpassad och kompensera för skillnader i elevens
förutsättningar samtidigt som den ska ge skolan möjlighet att utvecklas så att den blir bra
att möta alla elevers behov i deras kunskapsutveckling.
Modellen ska bygga på variabler som garanterar en likvärdig resursfördelning
Modellen skall anpassas till vad kunskap och forskning visar när det gäller elevers
möjligheter att lämna gymnasieskolan med en examen.
Ett fåtal faktabaserade variabler skall känneteckna modellen.
Modellen ska vara tillämpbar på både fristående- och kommunala skolor
Varje elev har rätt till, oberoende av i vilken skola han/hon går i, resurser som speglar
det behov han/hon har för att nå målen. Modellen ska tillämpas på alla gymnasieskolor
med elever från Örebro kommun.
Modellen ska vara föränderlig över tid
Modellen skall kunna förändras utifrån framtida förändrade forskningsresultat, nya och
justerade variabler, politiska prioriteringar mm
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3. Bidrag för lika villkor
Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser
om kommunens bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem
och förskoleklasser. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2009 och
tillämpades för första gången på bidraget för kalenderår 2010, skollagen (2010:800)
Förändringarna innebar sammanfattningsvis följande:
 Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag.
 Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen.
 Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
 Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.
Kommunerna har även fortsättningsvis möjlighet att kunna göra vissa riktade satsningar
och välja olika slags resursfördelningsmodeller. Det ska innebära att alla berörda barn i
kommunen får samma möjlighet att ta del av medlen, oavsett om de går i en kommunal
eller fristående verksamhet
Det som påverkar resursfördelningsmodellen är:


Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga
lokalkostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet eller skolform



Tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning



Administrationskostnad, en schablon på tre procent



Moms, en schablon på sex procent

Om kommunen av andra skäl tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten
under löpande verksamhetsår, ska enligt förordningen 4 kapitlet 2 paragrafen motsvarande tillskott tilldelas till de fristående gymnasieskolorna.
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4. Resursfördelningsmodell gymnasieskola
Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av
resursfördelningsmodell för gymnasieskolan, se rubrik 3.
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för
personlig utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas eftersamma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Skollagens 16
kapitel är utgångspunkten i resursfördelningsmodellen. Tilldelningen är ett driftbidrag till
verksamheten.
Resursfördelningsmodellen gäller också för de enheter som är intraprenader inom
programområdet.
Eventuella lokala avvikelser från resursfördelningsmodellen som Gymnasienämnden gör
ska redovisa i Gymnasienämndens verksamhetsplan för 2022.
Inför 2022 görs avsteg från att fördela resurser proportionellt utifrån riksprislistan för
Fordonsprogrammet med inriktning transport och Spetsutbildningen på Karolinska
gymnasiet. Grunden i tilldelningen är riksprislistan och därutöver ges ett tillägg som mer
motsvarar kostnaden för att bedriva gymnasieprogrammet och gäller oavsett utförare.
Tilldelningen för elever som deltar i modersmålsundervisning grundar sig på den
kommunala verksamhetens kostnad per elev. Det är en fri nyttighet för både elever från
den kommunala och fristående huvudmannen som deltar i modersmålsundervisningen
hos den kommunala huvudmannen. Tilldelning utgår till den fristående huvudmannen
för de elever där huvudmannen anordnar utbildningen i egen regi och som grundas på
den kommunala huvudmannens kostnad.
Dokument om ersättningsnivåer enligt resursfördelningsmodell för gymnasieskola finns
att hämta på www.orebro.se.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman för varje elev på ett nationellt program
vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning på ett nationellt
program vid den tidpunkten utbildningen påbörjades. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp i vissa fall tilläggsbelopp.
I Gymnasieförordningens (2020:2039) kapitel 13 Bidrag till huvudmän för fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor regleras att för de elever som påbörjar utbildning
i augusti ska bidraget avse tiden från och med den 1 juli samma år. Förordning
(2012:402). Det gäller också interkommunala ersättningar och följer resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan.
Örebro kommun beviljar inte bidrag för elevers skolgång utomlands.
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Resursfördelningsmodellen består av följande huvuddelar:
Grundbelopp avser ersättning för
• Programtilldelning
• Lokaltilldelning
• Strukturtilldelning
• Särskilda tillägg
Tilläggsbelopp avser ersättning för
• Tilldelning för elever med behov av extraordinära stödåtgärder
• Modersmålsundervisning
Budgettilldelningen till nästkommande år baseras på det aktuella antalet barn och elever
per den 15 oktober året innan det nya verksamhetsåret. Utifrån antalet barn och elever
fördelas grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Ersättningsnivåerna gäller för ett budgetår i taget och justeras årligen i förhållande till
löneökningar. Justeringen görs i anslutning till att Programnämnd barn och utbildning
fastställer budgetramar till driftsnämnd och till fristående gymnasieskolor. Fastställda
ersättningsnivåer gäller alla utförare, såväl kommunala som fristående skolor.

4.1 Grundbelopp
4.1.2 Programpeng

Programpengen karaktäriseras av att den utgör en lika stor resurs per program
oberoende av i vilken kommunal eller fristående skola eleven går på.
Programpengen per elev och per program beräknas utifrån Skolverkets riksprislista.
Riksprislistan bygger på Skolverkets statistik från alla kommuners budget, per program.
Syftet med att använda riksprislistan som grund är att få ett icke subjektivt mått på
skillnaden i kostnadsnivå mellan programmen.
Programpengen per elev följer proportionellt Skolverkets riksprislista men storleken på
resurs per program bestäms av programnämndens fastställda budgetram för gymnasieverksamhet.
Inför 2022 görs avsteg från att fördela resurser proportionellt utifrån riksprislistan för
Fordonsprogrammet med inriktning transport och Spetsutbildningen på Karolinska
skolan. Grunden i tilldelningen är riksprislistan och därutöver ges ett tillägg som mer
motsvarar kostnaden för att bedriva gymnasieprogrammet och gäller oavsett utförare.
Justering av grundtilldelningen görs den 15:e i varje månad utifrån det faktiska elevantalet. Under juni, juli och augusti görs inga mätningar. För juni används elevsiffror från
maj, medan för juli och augustis görs elevjustering i samband med mätningen i
september.
4.1.2 Lokalkostnader

Programnämnden ersätts med 100 procent av de faktiska hyreskostnaderna för
kommunala lokaler.
Enligt riksdagens beslut den 10 juni 2009 om bestämmelser om kommunens bidrag till
fristående skolor ska de fristående skolorna ersättas med kommuns genomsnittliga
lokalkostnad per elev.
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Alla lokaler hyrs in från extern hyresvärd. I den hyreskostnad kommunen betalar ingår
ersättning för hyresvärdens administrativa omkostnader. Dessa administrativa kostnader
justeras och räknas bort i kommunens genomsnittliga lokalkostnad. Som modell används
Repab faktabok skola, för 2021, och det presenterade nyckeltalen för administrationskostnad per kvadratmeter.
Beräkningsgrunden till kommunens genomsnittliga lokalkostnad är programområdets
budgeterade lokalkostnad och reduceras med:
• Idrottshallar, den tid som inte utnyttjas av programområdet. Skolan använder
idrottshallarna för ämnet idrott från klockan 08:00-16:00 måndag till fredag därutöver
är det föreningslivet som använder idrottslokalerna måndag till fredag klockan 16:0023:00 och lördag och söndag klockan 08:00-23:00
• Eventuellt lokaler i omställning
• Administrationskostnad per kvadratmeter/förhyrd yta
Kommentarer till beräkningsgrunden lokaltilldelning till fristående och
kommunala skolor
I förordningen om bidrag på lika villkor framgår att ersättning för hyra av lokaler ska
motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn eller elev i motsvarande
verksamhet eller skolform.
I kommunens kostnader i internbudgeten för lokaler i gymnasieskolan ingår kostnader
för såväl undervisning som för viss fritidsverksamhet. Det gäller föreningsverksamhet
som bedrivs i idrottshallar efter skoldagens avslutning.
När det gäller att ta fram kostnader för skolans verksamhet reduceras kostnader för
fritidsverksamheten när rapportering sker till SCB och annan offentlig statistik. Det är
viktigt för att kunna jämföra kostnader för kommunal verksamhet i Sveriges kommuner.
När underlag för resursfördelning tas fram sker kalkylering enligt samma förutsättningar.
Det är viktigt för att kostnadsbilden ska bli jämförbar för den verksamhet som bedrivs
oavsett utförare. När kalkyler tas fram justeras därför kommunens internbudget så att de
kostnader som är hänförliga till fritidsverksamhet räknas bort från undervisningskostnaderna.
4.1.3 Strukturtilldelning

Strukturtillägget karaktäriseras av att det ger ett differentierat tillägg per elev och bygger
på hur elevernas socioekonomiska bakgrund påverkar sannolikheten för att eleverna ska
uppnå målen. Resursfördelningen skall kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar samtidigt som den skall ge skolan möjlighet att utveckla sig så att den blir
lika bra på att möta alla barns olika förutsättningar för deras kunskapsutveckling.
Resurser till barn i behov av särskilt stöd ingår i strukturtilldelningen till driftsnämnd och
fristående gymnasieskolor. En del av resursen kvarhålls i tilläggsbeloppet för elever i
behov av ytterligare stödåtgärder.
Modellen beräknar sambandet mellan elevernas socioekonomiska förutsättningar och
elevernas resultat genom att samköra uppgifter om avgångselevernas betyg och socioekonomiska uppgifter för varje elev. Modellen visar vilka variabler som har samband
med måluppfyllelsen och även hur starkt sambandet är för varje enskild variabel.
För Gymnasienämnd och för fristående skolors aktuella elevunderlag beräknas den
relativa sannolikheten för att eleverna är i behov av extra stöd. Elever i Örebros skolor
används som underlag för beräkningarna.
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Variabler som används i beräkningarna är:
• Nyinvandring, elev
• Utbildningsnivå hos föräldrar
• Ej samtaxering
• Familjen uppbär försörjningsstöd
Strukturtilldelning tas fram per skola och fördelas till Gymnasienämnd och till fristående
huvudman.
Strukturtilldelningen i resursfördelningsmodellen och därmed värdena uppdateras årligen
den 15 september varje år.
Justering av strukturtilldelningen utifrån aktuellt elevantal görs två gånger per år, den 15
februari och den 15 oktober.
4.1.4 Särskilda tillägg

En särskild tilläggsresurs tilldelas elever i behov av särskilt stöd eller särskild inriktning
inom gymnasieskolan.
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
För elever inom Riksgymnasiet för döva och hörselskadade tilldelas en tilläggsresurs
beroende på elevernas olika behov av stödinsatser. Tilläggsresursen fördelas till
Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Tilläggsresursen består
av en grundresurs samt en resurs för låga meritvärden.
Nationella idrottsutbildningar
För nationella idrottsutbildningar, NIU, har Riksidrottsförbundet rekommenderade
tilläggsbelopp för lagidrott och för individuell idrott som kommunen följer vid fördelning av medel till de skolor som är godkända av Riksidrottsförbundet.
Vård- och teknikcollege
Fördelning av resurser till Gymnasienämnd för att kommunen bedriver Vård- och
teknikcollege.
Kommunala aktivitetsansvaret
Särskilt tillägg till Gymnasienämnden som har ansvar för de Örebroungdomar som inte
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, det så kallade aktivitetsansvaret.
Anläggningsmaskin
Särskilt tillägg till Gymnasienämnden för utveckling av inriktningen Anläggningsfordon
inom Byggprogrammet. Inriktningen flyttar successivt under en treårsperiod från
Kvinnersta till Tullängsskolan. Då inriktningen i dagsläget är underfinansierad riktas
detta tillägg för att kunna ge förutsättningar att återbygga den på nytt.
Fria nyttigheter
Alla tillgängliga medel fördelas inte ut i resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan.
Viss verksamhet är anslagsfinansierad och kommer inte de fristående gymnasieskolorna
till del och därför utgår motsvarande belopp per elev till fristående gymnasieskolor.
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4.2 Tilläggsbelopp
4.2.1 Tilldelning för elever med behov av extraordinära stödåtgärder

Ersättningen för extraordinära stödåtgärder, för fristående huvudmän i skollagen
(2010:800) kallat tilläggsbelopp, är för elever som har omfattande stödbehov som inte
ryms inom grundbeloppets ramar.
4.2.2 Modersmålsundervisning

Tilldelning för de elever som deltar i modersmålsundervisning. Bidraget grundar sig på
den kommunala verksamhetens kostnad per elev.
För elever från den kommunal och fristående huvudman som deltar i modersmålsundervisningen hos den kommunala huvudmannen är det en fri nyttighet.
Tilldelning utgår till den fristående huvudmannen för de elever där den anordnar
utbildningen i egen regi. I tilldelningen ingår kostnader för tjänsten lärare på plats eller
digitalt. Övriga kringkostnader såsom lokal, IT-verktyg och handledare tillhandahålls av
verksamheten/skolan. Justering görs två gånger per år och baseras på deltagandet, den
15 februari och den 15 oktober.

4.3 Administrationskostnad
Administrationskostnad utgår med ett schablonbelopp på tre procent av grundbeloppet.

4.4 Momskompensation
Momskompensation utgår med en schablon på sex procent på hela bidragsbeloppet.
Administrationskostnad och momskompensation är förenligt med Skollagens
bestämmelser.

4.5 Tilldelning nyanlända barn och unga utöver
resursfördelningsmodell
Kommunen får av staten en schablonersättning för mottagna flyktingar. För att få ta del
av det särskilda statsbidraget för nyanlända barn och unga ska nedanstående punkter
uppfyllas.





Placerad genom mottagningsenheten Perrongen
Barn och unga i åldersgruppen 6 -18 år
Saknar kunskaper i svenska
Nyanländ till Sverige alternativt bott i annan kommun i Sverige kortare tid än två år.

Bidraget uppgår till 25 000 kronor per elev och år. Bidraget utbetalas från den månad
som eleven börjar i gymnasieskolan och 12 månader framåt. Därefter ska elevens behov
täckas inom befintlig resursfördelningsmodell för gymnasieskolan. Resurserna är tänkt
att användas till studiehandledning och/eller introduktionsstöd.
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5. Ekonomiska förutsättningar 2022
Resursfördelningsmodellen består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.
I bidragsnivåerna för 2022 ingår effekter av 2021 års löneöversyn. Medel för löneöversyn
2022 fördelas senare under året.
Budgeten bygger på antalet elever den 15 oktober 2021. Avstämningen görs vid fastställda avstämningstillfällen under 2022.

5.1 Grundbelopp
5.1.1 Programtilldelning

Programtilldelning utgår med lika stor resurs per elev och program.
I resursfördelningsmodellen för fördelas totalt 487,8 miljoner kronor i programtilldelning
vilket utgör 66,1 procent av de totala resurserna som fördelas inom modellen.

Program
Barn och fritid
Bygg (Inkl. SM-BYH)
Bygg, anläggningsfordon
El-och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetisk (ej musik)
Estetisk (musik)
Fordon
Fordon, inrikt transport
Handel och administration
Hantverk
Hotell och turism
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet
International Baccalaureat IB
Restaurang-och livsmedel
Naturbruk, inriktning djur
Naturbruk, inriktning lantbruk
Naturbruk, inriktning skog
Naturvetenskap
Vård och omsorg
Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap, SAHA
Teknikprogram
VVS-och fastighetsprogrammet

Bidrag kronor
per elev och år
67 650
85 037
142 570
80 200
56 081
86 474
104 253
109 026
123 470
65 951
81 311
69 807
60 722
113 051
95 168
169 292
237 041
203 160
61 114
69 088
56 996
250 924
65 363
84 252
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Program

Bidrag kronor
per elev och år

Introduktionsprogram
Grundlägg. preparandutbildning
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ

100 498
100 498
100 498
100 498

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor redovisas i bilaga 1.
5.1.2 Lokaltilldelning

Programnämnden ersätts med 100 procent av de faktiska hyreskostnaderna för
gymnasieskolans lokaler. De fristående skolorna ersätts med kommunens genomsnittliga
hyreskostnad per elev för motsvarande verksamhet.
I resursfördelningsmodellen för fördelas totalt 166,6 miljoner kronor i lokaltilldelning
vilket utgör 22,6 procent av de totala resurserna som fördelas inom modellen
Hyra
Gymnasienämnd
Fristående huvudmän

Hyreskostnad, kr, totalt
gymnasieskolor
128 435 315
38 165 664

5.1.3 Strukturtilldelning

Strukturtilldelningen karaktäriseras av att den ger differentierade tillägg per elev.
Strukturtilldelningen bygger på variablerna nyinvandring (elev), föräldrarnas
utbildningsnivå och om föräldrarna är samtaxerade och om familjen uppbär
försörjningsstöd.
I resursfördelningsmodellen för fördelas totalt 12,7 miljoner kronor i strukturtilldelning
vilket utgör 1,7 procent av de totala resurserna som fördelas inom modellen
Strukturtilldelning
Gymnasienämnd
Fristående huvudmän

Strukturtilldelning kr, totalt
gymnasieskolor
8 586 151
4 160 106
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5.1.4 Särskilda tillägg

En särskild tilläggsresurs tilldelas elever i behov av särskilt stöd eller särskild inriktning
inom gymnasieskolan. Tilldelningen för särskilda tillägg uppgår till 59,8 miljoner kronor
och utgör 8,1 procent av de totala resurserna som fördelas inom modellen
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
För elever inom Riksgymnasierna för döva och hörselskadade tilldelas en tilläggsresurs
beroende på elevernas olika behov av stödinsatser. Tilläggsresursen fördelas till
Rudbecks-, Tullängs-, och Virginskaskolan. Tilläggsresursen består av en grundresurs
samt en resurs för låga meritvärden.
Tilläggsresurs
Tilläggsresurs
Låga meritvärden

Tilläggsresurs, kr per elev och
år
129 612
24 000

Nationella idrottsutbildningar
För nationella idrottsutbildningar, NIU, har Riksidrottsförbundet rekommenderat
tilläggsbelopp för lagidrott och för individuell idrott som kommunen följer vid
fördelning av medel till de skolor som är godkända av Riksidrottsförbundet.
NIU
Individuell idrott
Lagidrott

Tilläggsresurs, kr per elev och
år
18 000
15 000

Vård- och teknikcollege
Fördelning av resurser till Gymnasienämnd för att kommunen bedriver Vård- och
teknikcollege.
Kommungemensam
verksamhet
Vårdcollege
Teknikcollege

Tilläggsresurs, totalt kr per år
200 000
500 000

Det kommunala aktivitetsansvaret
Särskilt tillägg utgår till Gymnasienämnden som har ansvar för de Örebroungdomar som
inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola,
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, det så kallade aktivitetsansvaret.
Kommungemensam
verksamhet
Kommunala aktivitetsansvaret

Tilläggsresurs, kr per år

Förstärkning program
Anläggningsmaskin

Tilläggsresurs, kr per år

2 065 985
500 000
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Fria nyttigheter
Alla tillgängliga medel fördelas inte ut i resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan.
Viss verksamhet är anslagsfinansierad och kommer inte de fristående gymnasieskolorna
till del och därför utgår motsvarande belopp per elev till fristående gymnasieskolor
Kommungemensam
verksamhet
Skolläkare
Antagning gymnasieskolan
Mediaavtal

Tilläggsresurs, kr per elev och
år
223
292
83

Totalt fördelas 598 kronor per elev och år ut till de fristående skolorna för verksamhet
som är fria nyttigheter för den kommunala skolan och som de fristående skolorna får
köpa utöver tilldelningen i enlighet med modellen.

5.2 Tilläggsbelopp
5.2.1 Tilldelning för elever med behov av extraordinära stödåtgärder

Ersättning för elever som har omfattande stödbehov som inte ryms inom grundbeloppets ramar.
I resursfördelningsmodellen fördelas totalt 5,6 miljoner kronor i tilläggsbelopp vilket
utgör 0,8 procent av de totala resurserna som fördelas inom modellen
Tilläggsbelopp
Gymnasienämnd
Fristående huvudmän

Tilläggsbelopp, kr, totalt
4 007 544
1 605 456

Ersättning
Ersättning per elev

Belopp, kr per elev och år
871

5.2.2 Modersmålsundervisning

Tilldelning utgår för de elever där den fristående huvudmannen anordnar utbildningen i
egen regi. I kostnaden ingår tjänsten lärare på plats eller digitalt. Övriga kringkostnader
såsom lokal, IT-verktyg och handledare tillhandahålls av verksamheten/skolan.
Ersättning
Ersättning per elev

Belopp, kr per elev och år
2 781

För elever som deltar i modersmålsundervisning som kommunen utför är undervisningen en fri nyttighet för elever från såväl kommunal som fristående huvudman
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6. Resurstilldelning 2022 till Gymnasienämnd och fristående huvudmän
Den totala budgetramen för programområde Barn och utbildning är 4 034,6 miljoner
kronor varav 738,1 miljoner kronor fördelas i resursfördelningsmodell för gymnasieskolan.
Budgetramen till kommunal och fristående huvudman är baserad på antalet elever den 15
oktober 2021.
Gymnasienämnd

Gymnasieskolor
Totalt kommunala skolor
Fristående huvudmän

Antal
elever

4 603
4 603
Antal
elever

78
107
185
225
186
165
50
537
162
101
48

Programtilldelning
358 987
358 987

Programtilldelning
8 181
7 796
10 343
13 602
12 419
14 655
5 056
30 331
11 629
7 448
7 122
234

Lokaltilldelning
128 435
128 435

Lokaltilldelning
1 773
2 423
3 276
4 249
3 821
3 960
1 448
9 606
3 552
2 202
1 858

Grundbelopp
Strukturtilldelning
NIU
8 586
8 586

Tilläggsbelopp
Adm
Särskilda tillägg
Extra ord
Moderskostn
RGD/
Övrigt
stöd
målsRGH
åtgärder
u-visning
3%
3 321
51 196
3 766
4 008
3 321
51 196
3 766
4 008
0
0

Grundbelopp
Strukturtilldelning
NIU

297
208
454
516
557
517
66
749
582
152
62

Särskilda tillägg
RGD/
Övrigt
RGH

Tilläggsbelopp
Extra ord
Modersstöd
målsåtgärder
u-visning

Fordonsutbildningar - Proffs
IT gymnasiet Örebro
Jensen
Grillska
Drottning Blanka (Plus)
Örebro praktiska gymnasium
Rytmus
Thorén businessschool
Yrkesgymnasiet
Ljud- och bildskolan, LBS
Realgymnasiet
Yrkesintroduktion
Extra Stödåtgärder
Modersmålsundervisning
Totalt fristående skolor

47
64
111
135
111
99
30
321
97
60
29

1 844

128 818

38 166

4 160

420

0

1 103

1 605

300
300

Totalt

6 447

487 805

166 601

12 746

3 741,0

51 196,4

4 868,7

5 613

300

420

Adm
kostn
3%
309
315
426
568
507
577
198
1 230
476
296
272
7

Budget
2022

Moms

6%
558 300
558 300
Budget
2022

0
Moms

5 180

10 606
10 807
14 610
19 488
17 415
19 807
6 798
42 238
16 335
10 158
9 342
241
1 605
300
179 752

6%
636
648
877
1 169
1 045
1 188
408
2 534
980
610
561
14
96
18
10 785

5 180

738 051

10 785

1 605

598
598

67 774
58 953

23 493

18 654

21 445

29 256
37 930
20 260
24 979

28 954

78 205

89 817

135 704
158 402
84 888
104 519

130 769

108 046

2 346

2 695

4 071
4 752
2 547
3 136

3 923

3 241

2 168

89 672

92 511

139 775
163 154
87 435
107 655

134 692

111 288

74 442

106 192

181 737

112 560

5 551

8 387
9 789
5 246
6 459

8 082

6 677

4 467

6 372

10 904

6 754

5 380

Moms 6%

7 554
12 803
17 360
15 373
4 864
4 539
5 200
6 692
5 494
7 346
7 346
7 346
7 346

598
598
598
598

105 851
119 874
64 030
78 943

92 396
164 361
230 137
197 242
59 334
55 336
63 459
81 798
67 076
97 571
97 571
97 571
97 571

598

72 274

3 093

5 293

3 278

2 612

Adm 3 %

Samverkansavtal med Sydnärkes utbildningsförbund
598
29 235
122 230
3 667
125 896
598
42 207
207 166
6 215
213 381
598
50 178
280 913
8 427
289 341
598
50 921
248 761
7 463
256 224
598
18 774
78 706
2 361
81 067
598
17 509
73 443
2 203
75 647
598
20 079
84 136
2 524
86 660
598
25 882
108 279
3 248
111 527
598
21 224
88 898
2 667
91 565
598
20 697
118 866
3 566
122 432
598
20 697
118 866
3 566
122 432
598
20 697
118 866
3 566
122 432
598
20 697
118 866
3 566
122 432

598

83 956
101 216

17 228

103 099

176 443

109 281

87 060

Summa

4 833

598

54 448

24 637

37 428

26 123

20 782

Lokaler

Summa
grundbelopp

80 551

598
598

77 864

598

138 417

598

82 560

Tillägg för
centralt
finansierat
**

65 680

Grundresurs
exkl
adm.

161 200
133 450
226 184
306 701
271 598
85 931
80 185
91 860
118 219
97 059
129 778
129 778
129 778
129 778

85 384

98 062

148 162
172 943
92 681
114 114

142 773

117 965

78 908

112 564

192 641

119 313

95 052

Totalt
bidragsbelopp
2022

*Utöver bidragsbeloppet utgår bidrag för strukturtilldelning och tillägg för nationella idrottsutbildningar. Därutöver kan bidrag erhållas för elever
med behov av extra stödåtgärder samt elever som deltar i modersmålsundervisning.

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Bygg, anläggningsfordon
El-och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet (exkl. musik)
Estetiska programmet, musik
Fordons- och transportprogrammet
Fordon, inrikt transport
Handels- och administration
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet
Restaurang-och livsmedelsprogrammet
Naturbruksprogrammet, inrikt djur
Naturbruksprogrammet, inrikt lantbruk
Naturbruksprogrammet, inrikt skog
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS-och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Grundlägg. preparandutbildning
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ

Nationellt program
Belopp i kr

Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2022
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