
 
 
 
 
 
 

Till Stockholm Stads Utbildningsnämnd  
 
 
    18 januari 2021 
 
 
Undertecknade fristående skolhuvudmän för resursskolor vill framföra att det är högst 
angeläget att nämnden inte godkänner det nuvarande förslaget till budget avseende den 
riktade strukturersättningen för fristående resursskolor. Det framräknade beloppet innebär 
ett avgörande avsteg från den beräkning som låg till grund för införandet av 
strukturersättningen (juni 2020) och medför att syftet med tillägget försvinner och därmed 
att en mycket viktig förutsättning för resursskolan försvinner.  
 
Budgetbeslutet bör baseras på samma beräkningsgrunder som vid införandet, vilket vi 
utvecklar nedan. Ber även att nämnden betänker och besvarar följande inför beslut om 
budget 2021. 
  

 

 Huvudmännen ber nämndens ledamöter att besvara på vilken beräkningsgrund 
och utifrån vilka kriterier strukturersättning för 2021 är beslutat? 
 

Undertecknade huvudmän vill med utgångspunkt i stadens ”översyn av tilläggsbelopp och 
verksamhetsstöd”(https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1987577), 

uppmärksamma nämndens ledamöter på följande;   
 

I den översyn som genomfördes, daterad maj 2020, och som bl.a. lett fram till beslut om 
strukturersättning till fristående resursskolor för 2021 har man redogjort för hur beslutad 
strukturersättning har räknats fram. Utgångspunkten är enligt översynen (s 36) ett 
antagande om att en elev på resursskola kostar i genomsnitt 210.000kr/läsår, utöver 
grundbeloppet.  

 
Efter avdrag av genomsnittligt beslutat tilläggsbelopp uppstår en differens om 35.000kr/elev 
och läsår som skulle kompenseras med strukturersättning.  

 
Den faktiska skillnaden i bidrag per elev/läsår mellan 2019, 2020 och 2021 för resursskolan 
skulle alltså vara 0kr om övriga beräkningsgrunder var bestående och utifrån ett antagande 
att elevernas stödbehov i genomsnitt bedöms vara oförändrat. Resursskolan skulle utifrån 
detta få en framförhållning och kunna känna en trygghet i att de ekonomiska 
förutsättningarna för en fortsatt bedriven verksamhet inte plötsligt förändras.  

 
Följande tre bilder illustrerar utfallet utifrån ovan resonemang.  

 



 
 
 
 
 
 

 
Beräkningen inför framtagandet av strukturtillägget (inför beslut juni 2020) 
 

 
Beräkning baserad på faktisk genomsnittligt TB-nivå (hösten 2020) 

 

 
Beräkning baserad på faktisk genomsnittligt TB-nivå för NYA elever till resursskola (hösten 2020) 

 
Genom att använda stadens egna beräkningsparametrar (s 36) har vi i bilderna ovan 
illustrerat vad som kvarstår i differens efter att strukturersättningen 2021 på 36.000kr har 
utbetalats. Beräkningarna avser, som bilderna anger, genomsnittliga beslut om 
tilläggsbelopp HT 2020 för befintliga elever inför läsåret 20/21 samt genomsnittliga beslut 
för nya elever till en resursskola inför 20/21. Per befintlig elev blir den genomsnittliga 
differensen i kostnadstäckning för läsåret 20/21 jämfört med 19/20 således –100.764kr, och 
differensen för nya elever -150.000kr.  
 
Huvudmännen har från 10 elever och uppåt i respektive skola från Stockholms stad. Detta 
innebär en mycket stor ekonomisk skillnad mellan dessa två skolår utan skillnad i elevernas 
faktiska stödbehov och huvudmännens kostnader. En ekvation som inte går ihop, vare sig på 
kort eller lång sikt.  

 
Följande frågeställningar anser vi även är viktiga för nämnden att betänka, och som vi önskar 
svar på från nämnden: 
 

 Huvudmännen ber nämndens ledamöter att fundera över i vilken mån stadens och 
kommunstyrelsens förslag om budget (2020-11-25 bl.a. sid 9), är i paritet med 
utbildningsnämndens budget gällande strukturersättning och stadens egen 
beräkning av resursskolors kostnader i översynen? I vilken mån kan staden generellt, 



 
 
 
 
 
 

och resursskolorna i synnerhet bidra till att målen på s. 9 kan bli verklighet för 
stadens unga och mest utsatta skolelever kopplat till budgetbeslut om 
strukturersättning och utfall beslut tilläggsbelopp 2020/2021.  
 

 Huvudmännen ber nämndens ledamöter att planera för ett scenario där plats, 
kostnad och undervisning är löst inom stadens egen regi för de ca 550 elever från 
staden som idag är placerade i fristående resursskolor. Utgångspunkt bör vara 
översynens sid 17 där man redogör för att staden har 200 platser i interkommunala 
CSI-grupper (med möjlig utbyggnad om 25 platser). Detta när resursskolorna kan 
tvingas lägga ned sina skolor inom en inte alltför snar framtid om kostnadstäckning 
för elevernas stödbehov fortsatt saknas. 

 

 Huvudmännen ber nämndens ledamöter om att begära en redogörelse från 
tjänstemännen i staden kring hur andelen avslag om tilläggsbelopp för elever som 
antingen börjat som ny elev på en resursskola genom att antingen ha bytt 
resursskola, bytt från CSI/särskild undervisningsgrupp, eller för elev med 
problematisk skolfrånvaro har sett ut inför och under läsåret 20/21. Jämför därefter 
andelen avslag med 2019 och 2018. 

 

 Huvudmännen ber nämnden om att begära en redogörelse från tjänstemännen hur 
stödbehovet hos en elev på resursskola generellt ser ut, och huruvida grunden för 
stödbehovet generellt är övergående mellan läsår/skolbyten eller om stödbehoven 
generellt (hos elevgruppen) är varaktiga.  

 

 Huvudmännen ber nämndens ledamöter, att betänka om översynen av 
tilläggsbelopp har fått och får önskad konsekvens, se bl.a. kapitel 4.3; ”Förslaget 
innebär också ett ökat ekonomiskt stöd till fristående resursskolor, vilket ökar 
förutsättningarna för en stabilitet i verksamheten” (s 46). 
 

 
Slutligen, undertecknade huvudmän erfar att vi nu avslutat 2020 med den största och 
samtidigt minst förutsägbara och mest försämrande förändringen någonsin gällande 
ersättning för elever inom resursskola från Stockholms stad.  
 
Vi inleder också 2021 med en uppfattning om att såväl kommunstyrelse som 
utbildningsnämnd uttrycker en förståelse för såväl resursskolornas existens och villkor som 
för resursskolornas elevgrupp. Men vi konstaterar också att den faktiska tillämpningen av 
stadens tjänstemän gällande beslut om tilläggsbelopp i kombination med föreslagen 
strukturersättning inte ger de ekonomiska förutsättningarna som är nödvändiga för en 
fortsatt bedriven verksamhet.  
 
Bedömningen är att elevernas nuvarande skolgång befinner sig under ett allvarlig hot. De 
elever som har det allra svårast att klara såväl sin skolgång, kunskapskraven men också att 



 
 
 
 
 
 

uppleva nödvändig trygghet och välbefinnande, är de elever som med största sannolikhet 
förlorar formen för sin nuvarande skolgång om nämnden beslutar om föreslagen budget.  
 
Med hopp om snabb aktion och besked för elevernas bästa;  
 
 
Svedenskolan Bergshamra, Lunaskolan Bromma, Lunaskolan Södra, Mellansjö skola, 

Nytorpsskolan, Tasava, Magelungen Älvsjö, Magelungen Södermalm, Magelungen Solna, 

Magelungen Södertälje, Aspdammskolan, Magitaskolan, Skolgrunden, Sofiaängen, 

Ingridskolan, Helleborusskolan, Vintertullskolan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Niklas Ahlström – Utvecklingspedagogik Sverige AB    

Torvid Hafström - Vintertullsskolan i Stockholm AB 

Åsa Enström – Nytida Enigma AB, Nytida Jag Kan AB, Nytida Tasava AB 

Susanne Krog Jensen – Aprendere skolor AB 

Lotta Curbo – Helleborus 

Aiman Jihar – Magelungen Utvecklings AB 

Ingrid Svedin – Ingridskolan AB 

 


