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Fördelning av kostnader inom Sjukhusskolan  
 

 

Luleå kommuns förslag till beslut 
1. Norrbottens kommuner beslutar att fastställa en modell för årlig för-

delning av överskjutande kostnader för Sjukhusskolan. Kostnaden för-

delas procentuellt på befolkningsmängd för de kommuner som haft in-

skrivna barn under det senaste helåret. Modellen gäller från och med 

2020.  

 

  

 

Sammanfattning av ärendet 
Luleå kommun söker årligen bidrag för särskild undervisning på sjukhus, 

Skollagen (2010:800), kap 24, §17. Det statliga bidraget täcker inte Sjukhussko-

lans kostnader och detta förslag till beslut presenterar en modell för att kunna 

fortsätta arbetet med bibehållen verksamhet. Erhållet, sökt och beviljat statsbi-

drag uppgår till 940 000 kronor samtidigt som kostnaderna uppgår till 

1 415 178 kronor under 2020. Förslaget bygger på att fördela den överskju-

tande kostnaden (under 2020 motsvarande 475 000 kronor) baserat efter folk-

mängd, mellan kommuner som använt sig av Sjukhusskolan de två senaste 

åren. Beloppen grundar sig på utfall motsvarande 1 år och om statsbidraget 

inte höjs är ofinansierade kostnader årligen återkommande. 

 

Sjukhusskolan vid Sunderby sjukhus är till för alla elever från förskoleklass till 

och med gymnasiet. Skolan har hela länet som upptagningsområde och är till 

för de elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i det 

vanliga skolarbetet och som vårdas på sjukhus.  

 

Föredelningen av överskjutande kostnad föreslås träda i kraft 2020, vilket 

skulle ge en helårskonsekvens motsvarande 475 000 kronor. Fördelningen 

skulle innebära att den överskjutande kostnaden fördelas procentuellt på de 

kommuner som haft inskrivna elever vid Sjukhusskolan baserat på befolk-

ningsmängd, enligt tabell 1. För nästkommande år tas en ny tabell fram uti-

från användning av Sjukhusskolan.  

 

  

Beskrivning av ärendet 
Inom Sjukhusskolans verksamhet behöver åtgärder vidtas för att uppnå en ba-

lanserad internbudget och en budget där Luleå kommun står bara för de kost-

nader som kommunen har för sina elever. Ekonomisk uppföljning visar att 
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Sjukhusskolan är underfinansierad och åtgärder behöver vidtas för en rättvis 

fördelning mellan kommuner i Norrbotten.  

 

Elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i det van-

liga skolarbetet och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten 

till ett sjukhus har rätt till särskild undervisning. Sjukhusskolan vid Sunderby 

sjukhus är till för alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Skolan 

har hela länet som upptagningsområde. Undervisningen sker utifrån behov 

med hänsyn till sjukdom och behandling och ges både enskilt eller i grupp i 

Sjukhusskolans lokaler. Det finns även möjlighet att få undervisning på avdel-

ningsrummet. Sjukhusskolan samverkar med lekterapin som en del i uppläg-

get.   

 

Det är ordinarie skola som har huvudansvar för skolgången och Sjukhussko-

lan ansvarar för undervisningen under sjukhusvistelsen i samarbete med ordi-

narie skola. Lärarna på Sjukhusskolan ansvarar för kontakten med vårdnads-

havare och hemskolan. 

 

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus och på de 

behandlingshem som är knutna till en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik. 

Skollagen (2010:800), kap 24, §17. Förutsättningar för att få bidrag är att under-

visningen är förlagd till ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett 

sjukhus och att undervisningen är öppen för elever från andra kommuner. 

 

Kommunen får bidrag för den arbetstid lärare använder för undervisning en-

ligt definition i skollagen och bidraget lämnas till lönekostnader för lärartjäns-

ter. Det erhållna statsbidraget uppgår till 940 000 kronor samtidigt som kost-

naderna uppgår till 1 415 178 kronor. Kostnaderna baseras på löner för två lä-

rare inklusive semesterdagstillägg samt PO-tillägg samt tjänst motsvarande 

10% för att täcka administration, styrning och ledning.  

 

Summa kostnader 1 415 178 

Statsbidrag -940 000 

Ofinansierat 475 178 

 

 

Förslaget bygger på att fördela den överskjutande kostnaden motsvarande 

475 000 kronor baserat efter folkmängd bland kommuner som använt sig av 

Sjukhusskolan de två senaste åren. 

 

Fördelning av den överskjutande kostnaden beskrivs i två tabeller med två 

olika upplägg. Bägge tabellerna grundar sig på kommuner som har haft elever 

inskrivna de två senaste åren. De kommuner som inte har haft inskrivna ele-

ver vid Sjukhusskolan under dessa år räknas inte med i fördelningen.  
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Den första tabellen presenterar fördelning av kostnaderna utifrån procentuell 

folkmängd och den andra tabellen visar på fördelning av kostnad utifrån pro-

centuell nyttjandegrad.   

 

 

Tabell 1: Fördelning efter folkmängd 

 
 

Tabell 2: Fördelning efter nyttjandegrad  

 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansatt-

ning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-

och-riket/kvartal-2-2019/ 

 

Tabell 2, Fördelning efter nyttjandegrad, baserar sig på antal inskrivna elever i 

ett tvåårs perspektiv för vår- och höstterminen 2017 samt vår- och hösttermi-

nen 2018. Syftet är att få mer rättvisa siffror som kan sägas vara mer stabila. 

Dock ligger svårighet i att grunda ett förslag på beslut på statistik som kan 

skifta utifrån behov. Därför bygger förslag till beslut på fördelning efter 

Kommuner Folkmängd Procent folkmängd Kostnadsfördelning efter folkmängd

Arjeplog 2 790 1,17% 5 535

Arvidsjaur 6 294 2,63% 12 487

Boden 28 073 11,73% 55 695

Gällivare 17 611 7,36% 34 939

Haparanda 9 713 4,06% 19 270

Kalix 16 033 6,70% 31 808

Kiruna 23 028 9,62% 45 686

Luleå 77 766 32,48% 154 282

Piteå 42 280 17,66% 83 880

Älvsbyn 8 122 3,39% 16 113

Överkalix 3 334 1,39% 6 614

Övertorneå 4 381 1,83% 8 692

239 425 100,00% 475 000

Kommuner Summering mottagna elever Procent nyttjande Fördelning efter nyttjande

Arjeplog 21 1,98% 9 428

Arvidsjaur 16 1,51% 7 183

Boden 143 13,52% 64 201

Gällivare 40 3,78% 17 958

Haparanda 15 1,42% 6 734

Kalix 97 9,17% 43 549

Kiruna 36 3,40% 16 163

Luleå 406 38,37% 182 278

Piteå 161 15,22% 72 283

Älvsbyn 57 5,39% 25 591

Överkalix 4 0,38% 1 796

Övertorneå 62 5,86% 27 836

1058 100,00% 475 000
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folkmängd enligt tabell 1, för de kommuner som haft inskrivna elever de två 

senaste åren.  

 

Förslaget föreslås träda i kraft 2020, vilket skulle ge en helårskonsekvens mot-

svarande 475 000 kronor som fördelas procentuellt mellan kommunerna uti-

från befolkningsmängd. Åtgärden skulle innebära att Sjukhusskolan skulle ha 

bibehållen verksamhet med balanserad internbudget. Genom en aktiv ekono-

mistyrning säkerställs att Sjukhusskolans resurser används effektivt i en tid 

när flertalet kommuner har begränsade ekonomiska resurser. 

 

 

 

Maarit Enbuske 

Skolchef Luleå kommun 

 

Beslutet skickas till 
Här skriver du in vem/vilka beslutet ska skickas till. 

 


