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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020-04-21 

Dnr FGN 2020/0191 

 

 

Till Förskole- och grundskolenämnden 

 

 

Förlängt temporärt strukturbelopp till resursskolor 
 

 

Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningens utredning om likvärdig resursfördelning till alla så kallade resursskolor, 

där mottagandet begränsas till elever i behov av särskilda stödinsatser, har försenats på grund av 

Coronavirusets spridning.  

Utbildningsförvaltningen föreslår därför att det tillfälliga strukturbelopp som infördes i december 

2019, riktat till resursskolor, förlängs till att omfatta hela 2020. Strukturbeloppet är även nu 

temporärt. 

 

Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämndens beslut 
 
1. Förlänga det temporära strukturbeloppet till resursskolor under höstterminen 2020, i enlighet med 
förvaltningens förslag samt tidigare tjänsteutlåtande Dnr FGN 2019/0392.  
 
2. Tillfälligt strukturbelopp till resursskolor ht 2020 finansieras inom Förskole – och 
grundskolenämndens ram. 
 
 

Bakgrund 
 

I december 2019 fattade för- och grundskolenämnden beslut om att införa ett temporärt 

strukturbelopp till resursskolor under läsåret 2019/2020. Beslutet innebar att fördela 3,8 miljoner 

kronor till fyra resursskolor med elever från Österåkers kommun. Bidraget fördelades med ett 

belopp per inskriven elev.  

Under 2020 har utbildningsförvaltningen inlett en utredning kring likvärdig resursfördelning. 

Utredningen är tänkt att skapa underlag för hur resursfördelning bör genomföras till utförare, med 

särskilt fokus på resursskolor, som erbjuder extraordinära stödinsatser. 

Med anledning av Coronavirusets spridning har folkhälsomyndigheten infört begränsningar 

avseende sociala sammankomster. Planerade möten och samråd med individer och grupper, 

innanför och utanför kommunen har därför skjutits på framtiden.  

Den statliga utredningen ”Utredning om elevers möjligheter att nå kunskapskraven” (U 2017:07) 
pågår samtidigt. Österåker har blivit tillfrågade och också medverkat i Regeringskansliets utredning 
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under våren. Även resursskolor och SKR har medverkat i utredningen. Resultatet bör inväntas för 
att få stöd i fortsatt hantering.  

Även Stockholms stad införde, liksom Österåkers kommun, en tillfällig ersättning till resursskolor 
2019/2020. Beslutet sträcker sig under tre terminer och avslutas sista december 2020. Staden 
genomför också en utredning motsvarande den Österåkers kommun avser att genomföra. 

 

Förvaltningens slutsatser 
 
Insikter och resultat från flera centrala utredningar anses vara avgörande för ett väl underbyggt 
beslut vilket också är anledningen till förslaget att förlänga det temporära strukturbeloppet med 
ytterligare en termin.  

Strukturbeloppet ska vara ett komplement till grundbeloppet och därmed ge resurser till 

huvudmannen att organisera för en anpassad och ändamålsenlig skolgång för eleverna.  

Syftet är att skapa förutsättningar för resursskolor att fortsätta bedriva sin verksamhet med god 
kvalitet under den tid som förvaltningen fortsätter utreda behov av en eventuell ny 
ersättningsmodell.  
 

Beräkningsunderlag  

Strukturbelopp betalas ut för varje inskriven elev, per den 15 oktober 2020. Totalt fördelas, under 
höstterminen 2020, 13 475 kr/elev, vilket motsvarar uppskattningsvis 1,9 mnkr till fem resursskolor 
inom grundskolan. Uppskattningen beror på att det exakta antalet elever på respektive skola till 
hösten inte är fastställt i dagsläget. Berörda skolor är i dagsläget Helleborusskolan i Österåker samt i 
Täby kommun belägna Helleborusskolan, Nytorpsskolan, Capellaskolan och Mellansjö skola. 

 

Utvärdering 

Strukturbelopp har ingen tydlig förankring i befintligt lagrum varför en utredning av 

ersättningsmodellen till resursskolor ska göras under läsåret 20/21.  

 

Finansiering 

Finansiering av tillfälligt strukturbelopp till resursskolor ht 2020 finansieras inom Förskole-och 
grundskolenämndens ram.   

 

Ärendets beredning  

Ärendet har beretts inom utbildningsförvaltningen i samverkan med ekonomiavdelningen och 
kommunkansliet. 
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Bilaga 

1. Tidigare tjänsteutlåtande ”Införande av temporärt strukturbelopp till resursskolor” 2019-12-04, 

FGN 2019/0392. 

 

 

Louise Furness   

Utbildningsdirektör    

 

 

___________ 

Expedieras 


