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Österåkers kommun 

Produktionsförvaltningen 

Datum: 2017-10-02 

 

Uppföljning Särskilt stöd 

Produktionsstyrelsen har i sin budget fått tilldelat en andel (65%) av Skolnämndens 
budget för ”Tilläggsbelopp”  
 
Syftet är att resurserna ska fördelas inom produktionens förskolor och grundskolor 
för att ge verksamheterna ökade förutsättningar att sätta in åtgärder för särskilt stöd 
utifrån de lokala behoven. I samråd med produktionsförvaltningen gjordes 
bedömningen att resurserna skulle ge bättre möjligheter till flexibla, långsiktiga, lokalt 
förankrade lösningar för elevstöd än vad som var möjligt med fördelning av ett 
tilläggsbelopp per elev. Till exempel finns möjligheter att satsa på 
kompetensutveckling, personalförstärkning och särskilda undervisningsgrupper. 
 

 Antal 
barn/elever 
2016 

Tilldelat belopp 2017 Anm 

Grundskola 130 17 600 000 kr 65% av eleverna i kommunen 

Extra satsning 
Grundskola 

 3 900 000 kr 65% av eleverna i kommunen 

Totalt 185 21 500 000 kr  

    

 
 
 

Fördelning stöd 2017- Verksamhetsförstärkning 
 
Förskola 
 
För ht 17 har förskolecheferna uppgivit att det är 48 barn som är i behov av extra 
stöd. Det mesta stödet finansieras ju i grundpengen men verksamhetsförstärkningen 
möjliggör fler anpassningar framförallt runt multihandikappade barn. Detta har 
redovisats separat. 
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Grundskola 
 
Grundskolans tilldelade medel fördelas till den absolut största delen i form av 
Verksamhetsförstärkning, som motsvarar friskolornas Tilläggsbelopp. Detta innebär 
att vi fördelar Verksamhetsförstärkning utifrån elevernas behov av extra stöd. I 
allmänhet krävs här att åtgärdsprogram är upprättat. Vid senaste avstämningen maj 
2017 fördelades medel till skolorna för ca 140 elever. Dessa avstämningar sker två 
gånger per läsår där rektor redogör för skolans behov av Verksamhetsförstärkning. 
 
Den extra satsning som Produktionsstyrelsen fick del av har under året främst 
används till att delfinansiera en satsning på särskilda undervisningsgrupper. En elev i 
behov av särskilt stöd kan få det i en särskild undervisningsgrupp eller få enskild 
undervisning, eleven får då undervisning utanför sin ordinarie klass. Detta ska ske 
under förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre förutsättningar 
att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie undervisningsgrupp gör.  
De skolor som fått del av denna satsning är Röllingbyskolan, Solskiftesskolan, 
Sjökarbyskolan, Österskärsskolan och Söraskolan. Starten ska enligt plan ske under 
HT 2017. Uppföljning sker efter höstterminens slut och utvärdering i samband med 
enheternas Systematiska kvalitetsarbete lämnas till produktionsförvaltningen.  
 
 
Förutom denna satsning på särskilda undervisningsgrupper har en förstärkning av 
Elevhälsan gjorts för att skapa så likvärdig Elevhälsa som möjligt. I detta 
sammanhang har vi satsat på att anställa 2,15 psykologer. 
Psykologer är en svårrekryterad yrkesgrupp, men mycket viktig som stöd för lärare 
och rektorer i de pedagogiska arbetet. Skolpsykologerna har en mycket dessutom en 
viktig roll tillsammans med Skolläkaren när det gäller att remittera elever till ex BUP. 
 

 Antal Kronor  

Verksamhetsförstärkning 140 elever 18 500 000 kr  

Särskilda undervisningsgrupper 
startbidrag á 200 000 kr 

5 1 250 000 kr  

Särskilda undervisningsgrupper 
Förstärkt elevpeng á 50 000 kr 

20 1 000 000 kr  

Utökad elevhälsa (2,15 psykologer)  750 000 kr  

    

  21 500 000 kr  

 
            
  
 
Anders Wedin   
Verksamhetschef Utbildning  
 
 
 


