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Utredning av behovet av att införa resursfördelning baserat på 
strukturella socioekonomiska skillnader  

Ärendet 

Barn- och grundskolenämnden beslutade den 16 september 2020, § 68, att införa en 

kvalitetspeng i grundskolan. I samband med detta gav barn- och grundskolenämnden 

utbildningschefen i uppdrag att utreda behovet av att införa socioekonomisk resursfördelning 

för att säkerställa att även de barn och elever som har sämre förutsättningar att nå 

utbildningens mål ändå gör det.  

En regressionsanalys beställd från statistiska centralbyrån (SCB) visar att Täby kommun 

generellt har en struktur där barnen har en statistiskt sett gynnsam socioekonomisk bakgrund. 

Utifrån de underlag som levererats från SCB i december 2020 kan det inte utläsas betydande 

strukturella skillnader mellan grundskolorna i Täby kommun. Baserat på detta görs 

bedömningen att en resursfördelning baserad på elevers socioekonomiska bakgrund inte 

behöver införas i Täby kommun så länge de strukturella skillnaderna inte är större än de är 

idag. Bedömningen är istället att det är mer motiverat att vidta andra åtgärder för att 

säkerställa att alla elever, utifrån deras olika förutsättningar, ges relevant stöd för att de ska 

kunna nå utbildningens mål. 

Då utredningen inte föreslår någon förändring av ersättningsmodellen finns inte några 

ekonomiska aspekter. I en eventuell utredning om likvärdig resursfördelning på gruppnivå 

behöver en djupare ekonomisk analys genomföras.  

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten Utredning av behovet 

av att införa resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska skillnader, 

daterad den 4 februari 2021. 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att den socioekonomiska strukturen ska följas 

upp vartannat år genom data från SCB:s riksmodell för att bevaka om eventuella 

förändringar uppstår.  

3. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ge utbildningschefen i uppdrag att utreda 

likvärdig resursfördelning på gruppnivå, t.ex. för nyanlända elever och elever i behov av 

undervisning i mindre grupp. 
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Bilagor 

- Rapport - Utredning av behovet av att införa resursfördelning baserat på strukturella 

socioekonomiska skillnader, daterad den 4 februari 2021 
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