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Svar på interpellation om
kostnadsavvikelse i jämförelse med
riksgenomsnittet i Skolverkets senaste
kostnadsstatistik
Jaana Tilles (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018
lämnat in en interpellation angående en kostnadsavvikelse i jämförelse med
riksgenomsnittet i Skolverkets senaste kostnadsstatistik.
Vad innefattar kostnadsöversikten ”övrigt” för Vallentuna kommun och
hur ser fördelning ut i procent av dessa 5000 kr/elev?
Kostnadsposten ”övrigt” avser belopp som inte fördelas ut på andra poster, d.v.s.
kostnader som kvarstår efter att fördelning till enskilda poster genomförts.
I huvudsak avser posten därför gemensamma kostnader som uppstår till följd av
samverkan och delningskultur. Olika kommuner i jämförelsegruppen kan fördela
kostnader på olika sätt och ha mer eller mindre hög andel samverkan och gemensam
verksamhet.
Övrigt-posten för Vallentuna kommun omfattar bland annat:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gemensam administration och förvaltning, inklusive gemensamma insatser,
kostnader för samverkan och delade ledningsfunktioner
Kostnader för elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar samt
fritidspersonal (t.ex. fritidsledare) och elevförsäkringar
Caféverksamheter och vissa andra kostnader för skolmåltider och kost
Kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare)
Kostnader för kompetensutveckling, dock inte lönekostnader för personal
under tiden för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc.
Kostnader för utvecklingsarbete
Fackligt arbete och stipendier
Mottagande av nyanlända, den delen som avser statsbidragsfinansierad
verksamhet för asylsökande

Fördelningen i procent av dessa kostnader följer nedan.
➢

55 % - gemensamma administrativa kostnader samt övriga gemensamma
kostnader
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20 % - elevassistenter, talpedagoger, skolvärdar, tolkar samt fritidspersonal
(t.ex. fritidsledare) och elevförsäkringar
17 % - café, måltider och kost
3 % - SYV (studie- och yrkesvägledare)
5 % - övriga kostnader och intäkter som till exempel:
• kompetensutveckling, t ex kursavgifter och konferenser
• kostnader för utvecklingsarbete/utredningsarbete
• fackligt arbete och stipendier
• statsbidragsfinansierad gemensam verksamhet kring asylsökande
elever; dvs del av mottagandet av nyanlända

Johan Skog (M)
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden
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Socia ldemokraterna
FRAMTIDSPARTIET
Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun
En interpellationsfråga till ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden Johan Skog (M)
Den största delen av kommunens skatteintäkter går till Bam- och
ungdomsnämnden.
Nästa är 2019 blir det nästan 800 miljoner kronor.
Kommunens ambition är attvära skolor ska ligga bland de 30 bästa i landet. Då
gäller det att medvetet rikta pengarna dit de gör mest nytta och ger resultat.

I Skolverkets

senaste kostnadsstatistik kan
kostnader/ elev år 2017 är betydligt lägre:
flor elevvård/elevhälsa

vi läsa att Vallentuna kommuns

(- 680kr),

lärverktyg/utrustning/bibliotek

(-

18 0

Okr),

undervisning (-3300kr)
och skolmåltider (-800kr) än i riket och har giort det flera år tillbaka.

Lokalkostnader (+2200W) och "övrigt" (+ 5000kr) ligger i sin tur betydligt
högre än i riket. Samtidigt kan vi läsa att den totala kostnaden for
skolverksamheten ligger så gott som på riksgenomsnittet. Kostnader ñr "övrigt"
har legat väldigt mycket över riksgenomsnittet sedan 2011.

Min fråga är
Vad innefattar "övrigtoo i Vallentuna och hur ser fiirdelningen ut i o/o av
dessa 5000kr/elev?

Den 3 december 2018

tft/lrt¿Tilles
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