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Barn- och ungdomsnämnden

Kostnadsjämförelser grundskola 2021
Ärendebeskrivning
I ärende 2021.058 BUN redovisas kostnader inom grundskolan i Alingsås och jämförs med
Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner samt Koladas jämförelsegrupp Liknande
kommuner. Genom att jämföra sig med kommuner med liknande förutsättningar kan en
kommun få en uppfattning om var eventuella effektiviseringar kan genomföras.
Beredning
I ärende 2021.058 BUN, till skillnad från ärende 2020.039 BUN, har förvaltningen på grund
av den förändrade sekretesspolicyn, från 1 sep 2020, som innebär att Skolverket endast
publicerar statistik på riksnivå, använt sig av nyckeltal hämtade från Kolada istället för från
Skolverkets sida för statistiksökningar.
I statistiken fördelas den totala kostnaden per elev i följande kategorier:








Totalkostnad
Undervisning
Lokalkostnad
Måltider
Lärverktyg
Elevhälsa
Övrigt

Se bilaga för diagram och mer utförlig analys, nedan följer en summering.
Totalkostnad grundskola åk 1-9
Alingsås kommun ligger bland de kommuner med lägst totalkostnad inom grundskola, i
Sverige. Jämfört och liknande kommuner är det tydligt att Alingsås kostnadsökning varit
lägre, men jämfört både riket och GR har kostnadsökningen varit högre.
Undervisning
När det gäller undervisningskostnad per elev har kostnaden ökat något i Alingsås, trenden
följer totalkostnaden. Jämfört och liknande kommuner är det tydligt att Alingsås
kostnadsökning varit lägre, men jämfört både riket och GR har kostnadsökningen varit högre.
Lokalkostnad
Lokalkostnad för Alingsås har sjunkit och ligger nu något lägre än både riket och GR men
fortsatt högre än liknande kommuner. Minskningen av lokalkostnaderna för Alingsås beror på
att det skett en hyressänkning från det kommunala fastighetsbolaget mellan åren.
Måltidskostnad
Gällande måltidskostnader per elev är Alingsås kostnader låga jämfört riket och GR. I
relation till de liknande kommunerna är skillnaden stor.

Lärverktyg
När det gäller kostnad för lärverktyg per elev är kostnaderna i stort sett identiska med
föregående år. Ett stort utbud av gemensamma digitala lärresurser med tillgång för alla barn
och elever finns redan.
Elevhälsa
Gällande elevhälsa är kostnaderna per elev för Alingsås låga jämfört med både riket, GR och
liknande kommuner. 2019 ökade personaltätheten någon på grund av ett riktat
kommunbidrag. Från och med 2020 riktas statsbidraget för likvärdig skola till elevhälsan
vilket bör påverka kostnad per elev.
Övrigt
I kategorin ingår kostnader som inte redovisas inom andra kostnadsposter, t.ex. kostnader
för barn- och ungdomskontoret, skolledning, elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar och
fritidspersonal, utvecklingsarbete och kompetensutvecklig t.ex. kursavgifter, konferenser etc.
Gällande Alingsås är kostnadskategorin lägre än övriga jämförelsegrupper, även om
kostnaden stigit från 2018.

Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn-och ungdomsnämnden tar del av resultaten för grundskola utifrån
kostnadsjämförelsen och lägger informationen till handlingarna.
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