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Till 

Utbildningsnämnden i Stockholms stad 

Kommunfullmäktige i Stockholms stad  

 

Öppet brev med anledning av den akuta situationen för elevers möjlighet till fortsatt 
resursskola 

        4 november 2021 

Löftet om en räddning av elevers fortsatta möjlighet till resursskola ser inte ut att uppfyllas 

Riv inte ner fungerande och anpassade skolverksamheter för de elever som har de största 
utmaningarna. 

Vi är nu vid en punkt där vi inte ser att politikernas löfte att säkerställa fortsatt möjlighet att 
driva resurstät verksamhet i form av resursskola kommer att uppfyllas. Samtidigt lyfter politiker, 
vårdnadshavare och skolprofessionen fram att behovet av anpassade skolverksamheter är 
mycket stort.  

Detta läsår står fler än 50 elevplatser tomma i våra resursskolor till följd av intagningsstopp. 200 
elever går idag i våra resursskolor. 1500 elever står i kö till våra skolor.  

Intagningsstoppet är en konsekvens av stadens fortsatt betydande underfinansiering av 
elevgruppen. Med det följer omöjligheten att driva den resurstäta verksamhet som behövs för 
att ge varje enskild elev det stöd den behöver. Vi har gjort ställningstagandet att det inte är 
etiskt rätt att fortsätta ta emot elever som kommer från skolmisslyckanden, i ett läge då 
eleverna och deras vårdnadshavare inte kan vara trygga i att få fortsatt skolgång hos oss. 

Vi skickade in ca 110 ansökningar om tilläggsbelopp i september till nämnden. De nämndbeslut 
som vi i dagsläget har fått på våra ansökningar om tilläggsbelopp, tillsammans med beskeden 
från bedömargruppen som hanterar ansökningarna, gör oss ytterst oroade!  

Vi kan inte se hur den ändrade hanteringen av tilläggsbeloppsansökningarna ska bli den saknade 
och utlovade pusselbiten för att komma bort från dagens betydande underfinansiering. Vi och 
vårdnadshavare väntar på besked från staden om att underfinansieringen regleras annars 
kommer fungerande verksamheter behöva rivas ner.  

Underfinansieringen måste omedelbart kompenseras och resursskolans överlevnad måste vara 
prioriterat inför och på kommunfullmäktiges budgetmöte nu i november. 
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Resursskolan - en viktig skolmöjlighet för att möta elever i omfattande behov av stöd 

Inom resursskolan har vi under många år utvecklat en anpassad och fungerande skolmiljö för 
elevgruppen. Genom stor kunskap och erfarenhet om olika funktionsnedsättningars 
förutsättningar bygger vi grupper för dessa barn, så att de får känna att de är en del av ett 
sammanhang, får känna gemenskap och genom det skapas förutsättning för inlärning.   

Vi möter eleven där den befinner sig i sin utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Vi prövar 
och omprövar dagligen i varje moment för att finna de rätta nycklarna för att nå elevens lust till 
lärande och elevens motivation till att vara i skolan. 

Det görs ett nogsamt arbete vid intag för att säkerställa att vi tar emot de barn som har de 
största behoven. Vi möter ofta att dessa barn kommer från redan små undervisningsgrupper, 
där man bara kunnat skapa just det, en liten grupp. Det är inte en enskild lösning för att lyckas 
ge dessa elever rätt förutsättningar. Hög kompetens, klok elevsammansättning, flexibelt 
arbetssätt och ett långsiktigt och tålmodigt arbete ger tillsammans de reella och nödvändiga 
möjligheterna för dessa elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling.  

Se bilaga 4 för elever och vårdnadshavares syn på hur väl skolorna möter upp elevernas behov 
av stöd. 

Väl kända skolutmaningar för elevgruppen inom NPF liksom svårigheterna att få rätt stöd 

Föräldrar, anhöriga och olika skolprofessioner har vid flera tillfällen uttryckt oro, beskrivit 
konsekvenser och påtalat vikten av den anpassade skolmiljön och vikten av tidiga insatser för 
elevgruppen. 

 Attentions skolrapport visar tydligt på såväl oro som brister i stödet till elever med NPF: 
https://attention.se/2021/08/31/attentions-skolrapport-visar-pa-stor-oro-infor-
skolstart/ 
 

 Autism och Aspergerförbundet har i sin rapport Förlorade år beskrivit livsvillkoren för 
ungdomar och unga vuxna med autism: https://www.autism.se/om-oss/vad-vi-
gor/rapporter/forlorade-ar/ 
 

 Föräldraföreningar har i ett upprop i våras beskrivit hur deras vardag ser ut, för att 
behöva strida för rätten till rätt stöd: 
https://www.skrivunder.com/signatures_with_comments.php?petition_id=310571  

 

I bilaga 1 finns föräldranätverket Rätten till Utbildnings sammanställning över elevers avsaknad 
av rätt stöd kopplat till måluppfyllelse (elever Stockholms stads skolor). Trots identifierade 
svårigheter att nå kunskapsmålen sätts inte stödinsatser in.  

Anpassad och resurstät verksamhet fyller en enormt viktig funktion för elevgruppen också 
utifrån ett långsiktigt samhällsperspektiv. 
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Resurstät verksamhet får ekonomiska förutsättningar, om de drivs i kommunens regi. 
Likvärdighet mellan fristående verksamhet och egen verksamhet saknas. 

I jämförelse med stadens finansiering av de egna resurstäta verksamheterna (CSI och RSU) blir 
resursskolans (=elevens) underfinansiering tydlig. Stadens motsvarande resurstäta verksamheter 
erhåller en ersättningsnivå som motsvarar ungefär det dubbla mot vad ett grundbelopp och det 
höjda strukturbidraget till resursskolan får.  

I stadens verksamhetsplan för 2021 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1997035, på sid 93 och 94 står: ”I 
genomsnitt väntas de totala resurserna för verksamheten i RSU att vara på samma nivå som 
idag gäller för CSI-gruppernas verksamhet, eller cirka 280 tkr/elev utöver skolpengen”.  

Nuvarande utfall av tilläggsbeloppsansökningarna bidrar enbart på marginalen till nödvändig 
kostnadstäckning utifrån elevens stödbehov och skolans åtgärder. För ett par år sedan innebar 
utfallet av tilläggsbeloppsansökningarna att finansieringen av resursskolan låg i nivå med 
stadens finansiering av den egna resurstäta verksamheten. På bara ett par år har stadens 
agerande lett till en underfinansiering på motsvarande upp till 50%.  

Oavsett vad som lyfts fram är det motsvarande/samma elevgrupp som det handlar om, och det 
oavsett om rubriceringen på själva finansieringen benämns tilläggsbelopp eller 
verksamhetsstöd. I stadens hantering verkar det saknas såväl elevgruppsbeskrivning som tydliga 
kriterier för mottagande, stödbehov och stödåtgärder inför såväl mottagande i kommunens 
egna resurstäta verksamheter som för bedömning av när tilläggsbelopp/verksamhetsstöd ska 
utgå (se nedan). Ur det perspektivet ser vi inte hur staden kan argumentera för att det är olika 
elevgrupper. Avsaknad av kriterier är även mycket problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv 
- hur kan rättvis och likvärdig bedömning säkerställas? 

Se även bilaga 3. 

Utlovad tydlighet och förutsägbarhet i tilläggsbeloppshanteringen har inte tillkommit 

I slutet av mars skrev skolborgarrådet om att göra tilläggsbeloppssystemet ”mer flexibelt och 
dynamiskt” och att ”tydlighet och förutsägbarhet” skulle skapas i syfte att ”försöka lösa 
finansieringen för resursskolornas verksamhet tills lagstiftningen ändras”.  Dessa löften verkar 
inte infrias utifrån det vi nu kan utläsa i bedömningar och svar från nämnden. 

I vår dialog med bedömargruppen har vi försökt förstå hur den ökade tydligheten och 
förutsägbarheten i hanteringen ser ut. Beskeden vi får är att inga nya eller andra 
riktlinjer/kriterier vare sig finns eller har tagits fram. Vi har även ställt ett antal följdfrågor till 
bedömargruppen om nämndens grunder för sina beslut. Tyvärr får vi inte några konkreta svar. 
Löftet om ökad tydlighet om kriterier för tilläggsbelopp, eller vilka åtgärder som anses rymmas i 
tilläggsbeloppen, går alltså inte att utläsa. 

Vid sidan av att löftet om ökad tydlighet inte efterlevs blir detta, det vill säga avsaknaden av 
kriterier för bedömning av ansökningar, mycket oroande ur ett likabehandlings- och 
rättssäkerhetsperspektiv.  
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Vi delar mer än gärna av oss av de frågor som vi har ställt och de svar vi har fått. I bilaga 2 finns 
exempel på dessa. 

Kommunen får fatta andra (=mer gynnande) beslut, för elevgruppen i behov av stora 
stödinsatser, under nuvarande lagstiftning  

Kommuner är skyldiga att ge ”lika tillgång till utbildning” (SL 1 kap §8) och det finns flera 
skollagsparagrafer som betonar vikten av att elever med funktionsnedsättningar ska få det stöd 
de behöver för att kunna nå målen med utbildningen, oavsett huvudmannaskap. Rätten till lika 
tillgång till utbildning är centralt i det svenska skolsystemet, och det gäller även elever med 
funktionsnedsättning. 

Elevens behov och möjlighet till rätt stöd för sin utbildning är det överordnade ansvaret som ska 
säkerställas. Politikerna har ansvaret för att avgöra vilka som ska få stöd. En kommun är skyldig 
att tilldela medel utifrån elevs behov av stöd på sådant sätt att stödet kan realiseras i praktiken. 

Utan nödvändiga ekonomiska nivåer kommer inte elevgruppen få sin rätt till utbildning 
tillgodosedd. Ingenting i den nuvarande skollagen hindrar kommunen från att bevilja elever 
tilläggsbelopp/verksamhetsstöd i den omfattning som motsvarar deras behov av omfattande 
särskilt stöd. 

Avgörandet om elevernas möjlighet till fortsatt anpassad skolmiljö ligger nu hos politikerna i 
Stockholms stadshus 

I närtid kommer Stockholms politikers beslut i frågan om nuvarande underfinansiering avgöra 
om det överhuvudtaget kommer finnas möjlighet för elever, inom exempelvis neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, att kunna ha resursskola som sitt skolalternativ framöver. 

Nuvarande lagstiftningen ger en kommun möjlighet till mer gynnande beslut för elevgruppen.  
Kommunen har möjlighet att satsa de nödvändiga ekonomiska resurser som krävs till 
elevgruppens anpassade skolmiljö, såväl till verksamheter i egen regi som i fristående regi.  

 Använd möjligheten och lita på skolprofessionen. 
 Använd kriterier för bedömningar och beslut som nämnden fattade beslut på för tre år 

sedan – då fick elevgruppen de beslut som möjliggjorde den nödvändiga finansieringen, 
och som i slutändan skapade möjligheter för eleverna att få en anpassad skolmiljö som 
möjliggör skollyckanden, såväl socialt som kunskapsmässigt. 

 

Samtliga samhällsaktörer verkar vara rörande överens om att en fungerande skolgång är en 
avgörande faktor för barn i Sverige. Riv inte ner fungerande skolor för de elever som har de 
största stödbehoven, det blir förödande. 

 

Med vänlig hälsning 

Niklas Ahlström, arbetande styrelseordförande  Kerstin Jakobsson Hallén, vd 

Lena Schmidt, tf skolchef resursskola   Joakim Gestberg, skolchef 
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BILAGA 1 

Rätten till Utbildning har sammanställt hur situationen ser ut för elever i behov av särskilt stöd 
utifrån avsaknad av beslut om särskilt stöd, avsaknad av stödåtgärder och hur stor andel som 
inte får möjligheten att klara kunskapskraven för att nå godkända betyg.  
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BILAGA 2 

Vi har i vår dialog med bedömargruppen försökt förstå hur den ökade tydligheten och 
förutsägbarheten i hanteringen av tilläggsbeloppsansökningarna ser ut. Beskeden vi får är att 
inga nya eller andra riktlinjer/kriterier varken finns eller har tagits fram.  

Det som har ändrats enligt förvaltningen är: 1. Ny blankett, 2. Tidigare schablonnivåer har tagits 
bort, samt 3. Framtagande av tydligare beslutsmotiveringar.  

Vi har ställt ett antal följdfrågor till bedömargruppen om nämndens grunder för sina beslut. 
Tyvärr får vi inte några konkreta svar. Kriterier som ligger till grund för bedömningar och beslut 
saknas alltså.  
 
Besluten verkar bygga på en uppskattning av tjänstemans bedömning utan någon form av grund. 
Hänvisningar görs till samlade bedömningar snarare än att redovisa vilka faktiska uppgifter som 
ligger till grund för beslutet. Nämnden hänvisar till ett antal omständigheter, samlar ihop dem 
och påstår att de ska ingå i grundbeloppets ersättning (till exempel anpassade lärmiljöer, 
undervisningens innehåll och form samt individuella stödåtgärder). 
 

 Generellt besvaras våra frågor om ”varför” med i stort sett ett ”därför”. Svaren är av 
karaktären att "eleven har ett visst behov av stöd av personal ibland och i vissa 
situationer...". För att vi ska kunna förstå beslutet måste vi få reda på vilka som är dessa 
"vissa situationer".  
 

 Vi får svar av karaktären att "den berörda elevens behov av stöd i skolan handlar i 
huvudsak om sådant som skolan ska göra inom grundbeloppet, oaktat vem det utförs 
av". Vi får inte svar på vilket behov som avses och hur detta framkommer i utredningen. 

 
 Utifrån beslutsmotiveringen ”Det är inte klart visat att eleven behöver assistentstöd i 

någon större utsträckning" har vi ställt frågor för att förstå vilka uppgifter som ligger till 
grund för denna bedömning (exempelvis varför beviljas just 5 timmar av ansökta 16 
timmar). Vi får inga svar på vilka konkreta stödåtgärder under veckan som nämnden 
anser att de 5 timmarna ska täcka, eller varför nämnden anser att elevens behov av 
assistenthjälp i den omfattning som vi ansökt om inte är klart visat. Nämnden hänvisar 
inte till några konkreta uppgifter i tillgängliga utredningar som stöd för sin inställning.  
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BILAGA 3 

Exempel på ersättning per plats i stadens egna CSI verksamheter att jämföra med 
ersättningsnivåerna till motsvarande fristående verksamheter. 
 

 
  

Skola CSI-grupp 2019 Antal platser Verksamhetsstöd Peng Soc.ek

Total 
ersättning 

2019 Ers v-stöd/plats Total ers/plats
Högalidsskolan CSI Högalid 6-9 (fd Swea) 12 2 767 226 837 380 77 868 3 682 474 230 602 306 873
Högalidsskolan CSI Högalid 1-6 (fd Söderklasserna) 18 6 811 642 1 246 125 102 743 8 160 510 378 425 453 362
Grimstaskolan CSI Grimstaskolan (fd Vällingby resurs och Vällingby klassen) 24 6 492 346 1 499 058 740 680 8 732 084 270 514 363 837
Hagsätraskolan CSI Hagsätraskolan 21 5 747 322 1 535 801 839 819 8 122 942 273 682 386 807
Bagarmossens skola Pegasus 14 4 363 708 826 110 228 623 5 418 441 311 693 387 031
Konradsbergsskolan CSI Konradsbergsskolan 30 7 470 746 2 311 525 219 831 10 002 102 249 025 333 403
Rålambshovsskolan CSI Rålambshovsskolan 6-9 (fd Kungsholmens resurs) 16 3 139 742 1 161 063 125 710 4 426 515 196 234 276 657
Södermalmsskolan CSI Södermalmsskolan 11 2 767 230 750 915 46 002 3 564 147 251 566 324 013
Eriksdalsskolan Tal- och språkklasserna (TSK) 37 7 016 142 2 924 615 542 800 10 483 557 189 625 283 339

Totalt 183 46 576 104 13 092 592 2 924 076 62 592 771 254 514 342 037

Skola CSI-grupp 2020 Antal platser Verksamhetsstöd Peng Soc.ek

Total 
ersättning 

2020 Ers v-stöd/plats Total ers/plats
Högalidsskolan CSI Högalid 6-9 (fd Swea) 12 2 792 133 813 943 84 572 3 690 648 232 678 307 554
Högalidsskolan CSI Högalid 1-6 (fd Söderklasserna) 18 6 872 946 1 372 425 132 374 8 377 746 381 830 465 430
Grimstaskolan CSI Grimstaskolan (fd Vällingby resurs och Vällingby klassen) 24 6 550 777 1 100 674 459 548 8 110 999 272 949 337 958
Hagsätraskolan CSI Hagsätraskolan 22 5 937 121 802 860 110 835 6 850 815 276 145 318 643
Bagarmossens skola Pegasus 15 4 560 231 1 129 293 335 211 6 024 734 314 499 415 499
Konradsbergsskolan CSI Konradsbergsskolan 30 7 496 105 2 280 284 283 447 10 059 835 251 266 337 201

Rålambshovsskolan
CSI Rålambshovsskolan 6-9 (fd Kungsholmens resurs) utökat 
med 3 platser fr HT20 18 3 464 999 1 189 568 133 346 4 787 912 198 000 273 595

Södermalmsskolan CSI Södermalmsskolan 12 2 919 045 849 990 50 730 3 819 765 253 830 332 153
Eriksdalsskolan Tal- och språkklasserna (TSK) 40 7 653 283 2 953 720 601 663 11 208 666 191 332 280 217
Husbygårdsskolan CSI Husbygårdsskolan (uppstart VT20, fullt HT20=18 platser) 17 4 536 180 1 091 575 647 456 6 275 210 274 920 380 316
Sätraskolan CSI Sätraskolan (uppstart VT20, fullt HT20=15 platser) 9 2 474 280 686 679 288 383 3 449 342 274 920 383 260

214 55 257 099 14 271 009 3 127 564 72 655 673 257 809 338 984
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BILAGA 4 

Varje läsår tillfrågar vi elever och vårdnadshavare kring upplevelsen av deras skolgång/ deras 
barns skolgång. Nedan ser ni ett utdrag av resultatet på en av frågorna som belyser om eleverna 
får det stöd och den hjälp de behöver. 
 

 
 

 

 


