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                                                                           Till Roslagspartiet och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Svar på frågor om särskilt stöd från Roslagspartiet GVN 

Roslagspartiet inkom 2020 09 22 till Förskole- och grundskolenämnden och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med fem frågor rörande resurser för 

särskilt stöd. Svar på fråga 1 och 2 besvarades 2020 11 04.  Nedan besvaras 

fråga 3 och 4 medan fråga 5 har besvarats i ”Utredning om likvärdig 

resursfördelning” (FGN 2020/0327).  

 

Fråga nr. 3 Redovisning av hur verksamhetsstöd, motsvarande tilläggsbelopp, beräknas och 

betalas ut till kommunens egna skolor via produktionsförvaltningen.   

2015 infördes en modell med verksamhetsstöd till förskola och grundskola i 

kommunal regi på önskemål av rektorer och produktionsledning, i syfte att ge 

bättre förutsättningar att fördela resurserna flexibelt och långsiktigt än vad som 

är möjligt med tilläggsbelopp per elev. Skollagen reglerar endast hur 

tilläggsbelopp till fristående huvudmän ska fördelas, vilket innebär att 

kommunen kan fördela resurser mer flexibelt till den egna verksamheten. 

Från och med höstterminen 2016 fördelades även budget för särskilt stöd i 

gymnasieskolan mellan Skolnämnden och Produktionsstyrelsen. 

Produktionsstyrelsen erhöll en andel av budgeten baserad på föregående års 

utfall, som verksamhetsstöd medan Skolnämnden fortsatte att fördela 

tilläggsbelopp och interkommunal ersättning till fristående huvudmän och 

annan kommun.  

 

Modellen med verksamhetsstöd innebär att produktionen självständigt beslutar 

över hur resurserna ska nyttjas för att bäst stödja elevernas måluppfyllelse, 

vilket kan omfatta såväl individuella stödinsatser som övergripande och 

långsiktiga åtgärder för exempelvis kompetensutveckling eller organisatoriska 

anpassningar som särskild undervisningsgrupp.  

 

I utredningen om likvärdig resursfördelning1 beskrivs för- och nackdelar med 

den nuvarande fördelningsmodellen och hur nämnden kan säkerställa en 

likvärdig resursfördelning och uppföljning av fördelade resurser.  
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Fråga 4. Fråga nr 4. Redovisning av hur verksamhetsstöd, motsvarande tilläggsbelopp, 

fördelas till enskilda elever respektive enskilda skolor i kommunen.  

En andel av budgeten för särskilt stöd i gymnasieskolan fördelas till 

produktionen. Produktionsförvaltningen anger att hela verksamhetsstödet för 

gymnasieskola fördelas av rektor för Österåkers gymnasium. I huvudsak 

används resurserna till särskild undervisningsgrupp inom enheten.  

En andel av budgeten för särskilt stöd fördelas av utbildningsförvaltningen 

efter ansökan för enskild elev med omfattande behov av särskilt stöd inom   

nationella program i fristående gymnasieskolor inom och utanför kommunen  

(tilläggsbelopp) och kommunala gymnasieskolor utanför kommunen 

(interkommunal ersättning).  

 

Hänvisning till utredning om likvärdig resursfördelning 

Utredningen om likvärdig resursfördelning (FGN 2020/0327) är begränsad till 

att omfatta förskoleklass och grundskola ( se sid 10 avsnitt 2.3). Trots det är 

stora delar av utredningen generella för skolväsendet och kan vara av intresse 

för förtroendevalda inom utbildningsområdet i stort. Nedan följer några avsnitt 

som förvaltningen bedömt som särskilt relevanta även för gymnasieskolan.  

 

Sid 4 ff Avsnitt 1. Sammanfattning, särskilt avsnitt 1.5.2 om samlad 

individbaserad bedömning av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.  

Sid 15 Avsnitt 4.3. Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och interkommunal  

ersättning i Österåkers kommun.  

Sid 25 ff Avsnitt 5. Forskning och historik, särskilt s. 28 avsitt 5.2-5.4 avseende 

inkluderande elevsyn. 

 

För ytterligare orientering avseende stöd inom gymnasieskolan föreslås 9 kap 

Gymnasieförordningen ( 2010:2039) som behandlar stödåtgärder inom 

gymnasieskolan samt prislista för programpeng inom Stockholms län 2021, 

som även innehåller information om strukturbidrag inom gymnasieskolan och 

gemensamma extra bidrag för särskilt stöd (GVN 2020/0185 bilaga 2). 

 

  


