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Inledning
Specialpedagogiska skolmyndigheten har analyserat hur situationen ser 
ut för vår målgrupp på en övergripande nivå. Myndighetens rapport 
Villkor för utbildning som presenterades 2018 gav oss bekymmersamma 
signaler om fortsatt stora brister i förutsättningarna till likvärdig utbild-
ning för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning. Det handlar 
om brister i rättighetsperspektiv, brister i kunskap, brister i innovation 
och utveckling och brister i främjande och förebyggande arbete. 

Vi gläds åt att vi även i år kan notera en hög grad av nöjdhet med de 
insatser som vi ger. Men vår kartläggning motiverar oss att ytterligare 
vässa vår förmåga. Med utgångspunkt i vårt uppdrag och situationen för 
våra målgrupper har vi därför formulerat en långsiktig målbild 2022 och 
analyserat vårt behov av utveckling för att nå dit. Myndigheten har med 
Målbild 2022 ett framtidslöfte till myndighetens målgrupper och intres-
senter. 

Två viktiga slutsatser är att våra insatser måste ges mer främjande och 
proaktivt till skolverksamheter och att vi måste fortsätta våra ansträng-
ningar att göra vårt stöd mer tillgängligt och anpassat till de behov verk-
samheterna har. Under 2018 har vi tagit flera steg i den riktningen.

Under året har vi förberett dialoger med Sveriges skolchefer och 
lanseringen av länsvisa samverkanskontor. Samverkanskontoren syftar 
till att vi med lokala analyser av skolhuvudmännens behov och i nära 
samverkan med dem ska kunna rikta vårt stöd bättre. Inom ramen för 
särskilda insatser inom skolområdet har vi redan under 2018 riktat stöd 
till huvudmän med stora specialpedagogiska utmaningar. Utvärderingar 
visar att det kombinerade stödet med statsbidrag och specialpedagogiskt 
stöd ger skolhuvudmannens utvecklingsprojekt förutsättningar för en 
långsiktig hållbarhet.

Vi har också fortsatt att utveckla våra digitala tjänster med stor fram-
gång. Tjänsten Fråga en rådgivare, som framförallt vänder sig till profes-
sionella inom skolverksamhet, fortsätter att växa. Användningen har 
under 2018 ökat med drygt 10 procent vilket innebär att den använts 
av cirka 4 500 frågeställare. Hitta läromedel är en söktjänst som pre-
senterar vilka läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. 
Antalet besökare på tjänsten har under året ökat med cirka 80 procent 
vilket innebär att den besökts av drygt 200 000. 

Utveckling av våra digitala tjänster 
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Även på annat sätt har vi byggt ut våra digitala tjänster. Utvecklingen av 
försöksverksamheten med fjärrundervisning i teckenspråk har fortsatt 
under året. Fjärrundervisningen vänder sig till elever inom deltidsun-
dervisning och elever som deltar i teckenspråksutbildning för syskon 
till döva eller hörselskadade barn och barn till döva eller hörselskadade 
föräldrar. Myndigheten ser ett växande intresse för fjärrundervisning 
inom specialskolans målgrupp. 

Vi noterar också att elevantalet i specialskolan har ökat för sjätte året 
i rad. Under den perioden har antalet elever ökat med cirka 40 procent 
och 2018 var det 659 elever som gick i specialskolan. Det understryker 
vikten av att det erbjuds olika lösningar eftersom elevers behov ser olika 
ut. Specialskolan fyller en viktig funktion för elever i våra målgrupper.

Vårt specialpedagogiska stöd i form av rådgivning, kompetensutveck-
ling, läromedel och statsbidrag behöver inte bara vara lätt att tillgå, 
det måste också vara känt. Myndighetens satsningar för att öka kän-
nedomen hos prioriterade målgrupper har fortsatt med framgång under 
2018. Bland olika aktiviteter kan nämnas tre större mediekampanjer, 
direktsända frukostseminarier och en stärkt närvaro i sociala medie-
kanaler. Effekten av aktiviteterna kan bland annat avläsas i ett ökat 
antal besökare på myndighetens webbplats och i ett ökat antal artiklar i 
tryckta medier och på webbplatser där SPSM nämns.

Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och jag känner stor stolthet över 
medarbetarnas engagemang och insatser för att ge barn, unga och 
vuxna oavsett funktionsförmåga förutsättningar att nå målen för sin 
utbildning.

 
  

Fredrik Malmberg
Generaldirektör

Ökad kännedom hos prioriterade målgrupper
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Återrapportering och 
resultatredovisning
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) redovisar årets resultat i 
enlighet med den övergripande indelning i fyra verksamhetsgrenar som 
finns i myndighetens instruktion. Myndighetens bedömning är att de 
återrapporteringskrav som finns i regleringsbrevet är uppfyllda.

Den övergripande strukturen för resultatredovisningen är i huvudsak 
densamma som föregående år. I vissa fall finns inte full jämförbarhet för 
tre år bakåt, i dessa fall anges avvikelser och orsaker till detta. 

Individbaserad statistik är i de flesta fall uppdelad på kön. När den 
inte är det beror det antingen på att grupperna, vid uppdelning på kön, 
blir så små att man inte kan dra några statistiska slutsatser av utfallet 
eller att myndigheten för närvarande inte har tillgång till könsuppdelad 
statistik. 

När rubriken obligatoriska skolformer används avses förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola och fritidshem om 
inte annat anges i texten. Under gymnasieskola redovisas gymnasieskola 
och gymnasiesärskola. Inom vuxenutbildning redovisas kommunal vux-
enutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 
invandrare om inget annat anges i respektive avsnitt.

För att ge en övergripande bild av hur tid fördelas mellan olika 
verksamheter och utvecklingen över tid, redovisas nedlagd tid inom alla 
verksamheter.

 
Figur 1. SPSM:s redovisningsmodell

Resurser beskriver vilka förutsättningar myndigheten har för verk-
samheten. Aktiviteter är de interna delarna av verksamheten. Resultaten, 
det som kommer ut av verksamheten, delas upp i två delar: prestationer 
och effekter. Prestationer är den del som levereras eller exponeras till ex-
tern aktör. Effekter är resultat verksamheten som har bidragit till externt 
genom sina prestationer, på kort eller lång sikt. 

Under varje verksamhetsområde har prestationer identifierats. Inom 
alla verksamhetsområden finns också resonemang kring effekter. Under 
rubriken effekter beskrivs kvantitativa och kvalitativa effektindikatorer 
där myndigheten kan konstatera hur prestationerna har bidragit till ett 
önskat eller förändrat tillstånd inom ett specifikt område, även om inte 
alltid rena orsakssamband kan fastslås. Inom specialpedagogiskt stöd 
finns effektindikatorer i form av enkätutvärderingar av ett antal insatser 
under året. För läromedelsområdet gäller att vissa effekter på kort sikt 

Resurser/
förutsättningar Aktiviteter Prestationer Effekter
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redovisas utifrån kvantitativa uppgifter kopplat till prestationer. Även 
inom statsbidragsområdet redovisas vissa kvantitativa indikatorer på 
kort sikt, dock inte under varje anslag. Inom specialskolan redovisas 
framförallt kunskapsresultat.

Intern styrning och kontroll
Den övergripande interna styrningen och kontrollen beskrivs i myndig-
hetens policy för tillämpning av intern styrning och kontroll. En grupp 
som består av myndighetens processägare ansvarade under 2018 för att 
verksamhetsstyrningens olika processer samordnades inom myndighe-
ten. 

Riskhanteringsprocessen inleddes i början av året med de riskanalyser 
som avdelningarna lämnade i samband med sina verksamhetsplaner. 
Utifrån föregående års risker och årets riskanalyser sammanställdes de 
risker som verksamheterna bedömde som väsentliga för myndigheten. 
I samma process formulerades även kontrollåtgärder för dessa risker. 
Gruppen med processägare anlade ett myndighetsperspektiv på riskerna 
och kompletterade verksamheternas riskbedömningar. Ledningen gjorde 
sedan en värdering och prioritering av riskerna för att fastställa vilka 
som var myndighetens väsentligaste risker. 

I samband med halv- och helårsuppföljningarna genomförde varje 
avdelning en självutvärdering av kontrollefterlevnaden för var och en av 
myndighetens väsentligaste risker. Resultatet av denna självutvärdering 
sammanställdes och lämnades till ledningen som ett underlag för nästa 
års verksamhetsplanering. 

Internrevisionen granskar och bedömer verksamheten ur ett risk- 
och väsentlighetsperspektiv. Utifrån en analys av verksamhetens risker 
granskar internrevisionen om ledningens interna styrning och kontroll 
är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som 
framgår av tredje paragrafen i myndighetsförordningen.

Internrevisionen lämnade under året följande rapporter: 
• Granskning av omvärldsanalys och elevprognoser  

(granskning genomförd 2017, avrapporterad 2018).
• Granskning av elevers trygghet i specialskolan.
• Granskning av utrikes tjänsteresor.
• Uppföljande granskning av marknadsföring av specialskolan.

Samtliga dessa delar ingår i den dokumentation som utgör en del av 
underlaget för generaldirektörens bedömning av myndighetens interna 
styrning och kontroll i samband med undertecknandet av årsredovis-
ningen.
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Målbild 2022 
Under 2018 analyserade myndigheten hur situationen ser ut för dess 
målgrupp på en övergripande nivå. Rapporten Villkor för utbildning 
visade på stora utmaningar och brister. Det handlar om:

• Brister i rättighetsperspektiv. Trots lagstiftning, särskilda politiska 
mål och ratificerade konventioner får inte alla barn, elever och 
vuxna med funktionsnedsättning sina rättigheter tillgodosedda 
inom utbildningssektorn. 

• Brister i kunskap. Samhället saknar en samlad bild av hur barn, 
unga och vuxna med funktionsnedsättning ser på sin situation. 

• Brister i innovation och utveckling. Barn, elever och vuxna med 
funktionsnedsättning har inte likvärdiga villkor för utbildning och 
möts ofta av för låga förväntningar på sitt lärande. Deras för-
måga syns inte på grund av för dålig anpassning av lärmiljön. Den 
svenska skolan ska bli bäst i världen på digitalisering, men det är 
inte säkerställt hur elever med funktionsnedsättning omfattas. 

• Brister i främjande och förebyggande arbete. Forskning och läges-
rapporter visar att utbildningsverksamheter inte arbetar tillräckligt 
förebyggande och främjande för att ge barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning en likvärdig utbildning. 

De insatser SPSM ger får överlag goda resultat i utvärderingar. Men 
trots detta kan myndigheten långt ifrån vara nöjd mot bakgrund av hur 
skolsituationen ser ut för barn, elever och vuxna med funktionsnedsätt-
ning. Även SPSM behöver vässa sin förmåga och sina insatser. Under 
2018 arbetade myndigheten fram ett förslag till framtida målbild. Mål-
bild 2022 diskuterades brett i myndigheten och antogs sedan. I målbil-
den beskrivs med utgångspunkt från myndighetens uppdrag en önskad 
framtida situation för dess målgrupp. Myndigheten har med Målbild 
2022 ett framtidslöfte till myndighetens målgrupper och intressenter:

Vi främjar och förebygger stöd genom att:
• Vara proaktiva, ärliga och modiga i vårt stödjande arbete för att 

våra målgrupper ska ha en lärmiljö där de har förutsättningar att 
nå sina mål.

• Basera stödet på principen om mänskliga rättigheter och utgå från 
en universellt utformad utbildning.

• Arbeta tillitsbaserat utifrån de faktiska förutsättningarna så att 
målgruppernas behov alltid är i fokus.

• Aktivt söka upp våra målgrupper för att bidra med bästa tillgäng-
liga kunskap.

• Ta initiativ när vi ser att andra aktörer behöver agera.
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Vi säkerställer kunskap genom att: 
• Producera, samla och sprida kunskap om våra målgruppers behov, 

utbildningssituation och hur de påverkar deras levnadsvillkor.
• Vara en levande kunskapsbank när det gäller specialpedagogiska 

frågor och bidra aktivt till att de pedagogiska lärmiljöerna utveck-
las utifrån bästa tillgängliga kunskap.

• Vara drivande i diskussionen om utbildning och undervisning.
• Ta initiativ när vi ser att kunskap saknas eller när andra aktörer 

behöver agera, själva eller i samverkan med oss.
• Vara en nationellt och internationellt erkänd aktör som media, 

andra myndigheter, lärosäten och departement vänder sig till.

Vi driver på för våra målgruppers rättigheter genom att:
• Utgå från individens alla rättigheter i olika utbildningssituationer.
• Bygga och sprida kunskap om hur man i utbildningar kan främja 

lika rättigheter.
• Uppmärksamma våra samarbetspartners på vikten av allas lika  

rättigheter.
• Ta initiativ, delta aktivt och påverka debatten i det offentliga  

rummet kring inkludering och exkludering så att den även  
handlar om funktionsvariationer.

Vi leder utvecklingen inom hela vårt område genom att:
• Arbeta utvecklingsinriktat för att undanröja funktionshinder i 

lärmiljön.
• Ligga i framkant när det gäller att utveckla, använda och sprida 

innovativ och utmanande pedagogik och didaktik.
• Skapa framtidens lärmiljöer tillsammans med våra målgrupper och 

andra aktörer.
• Säkerställa förmågan att utforska, testa och anpassa oss till för-

ändrade behov och förutsättningar.
• Tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter.

En analys av ”glappet” mellan nuläge och önskad målbild genomför-
des sedan för att identifiera myndighetens behov av utveckling. Utifrån 
denna analys har myndigheten genomfört ett förändringsarbete: en ny 
organisation trädde i kraft 1 januari 2019 och program för arbete med 
chefs- och ledarskapsutveckling samt värdegrundsarbete har antagits. 
Organisation, ledarskap och värdegrund bidrar till att skapa goda förut-
sättningar för den framtida utvecklingen. 



Resultatredovisning
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 Ur instruktionen: 
2 §  Myndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och 

vuxna med funktionsnedsättning ge råd och stöd till huvudmän.

3 §  Myndigheten ska vad gäller sådana verksamheter som avses i 2 §
1. anordna och medverka i kompetensutveckling
2. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, och
3. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning som är  

relevant för det specialpedagogiska området.

5 §  Myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscenter. 
I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera och utbilda 
lärare, annan personal samt vårdnadshavare.

Specialpedagogiskt stödResultatredovisning

Inom specialpedagogiskt stöd redovisas prestationer enligt nedan.  
Dessutom redovisas effekter inom verksamheten och även viss övrig 
information.

Prestationer:
• Specialpedagogisk rådgivning fördelat per funktionsnedsättning, kön 

och utbildningsform, volymer och kostnader
• Extern kompetensutveckling, aktiviteter och deltagare fördelat på typ 

av aktivitet, funktionsnedsättning och utbildningsform, volymer och 
kostnader

• Stödmaterial, kostnader och kvalitetsbeskrivning
• Specialpedagogiska utredningar fördelat per resurscenter, utbildnings-

form och kön, volymer och kostnader

SPSM ger råd och stöd till skolans huvudmän genom flera olika stöd-
former. De huvudsakliga stödformerna kan indelas i specialpedagogisk 
rådgivning samt kompetensutveckling. Myndigheten bedriver också 
specialpedagogisk utvecklingsverksamhet samt sammanställer och spri-
der resultat av forskning inom det aktuella området. Vid resurscenter 
erbjuds specialpedagogiska utredningar för barn och ungdomar samt 
information till personal hos skolhuvudmän och till vårdnadshavare. 

Tabell 1. Prestationer inom specialpedagogiskt stöd

Prestation   2018 2017 2016

Antal specialpedagogiska rådgivningsuppdrag 3 765 3 741 3 972

Antal anordnade externa 
kompetensutvecklingsaktiviteter 514 413 366

Antal deltagare i anordnade externa 
kompetensutvecklingsaktiviteter 11 811 10 371 9 772

Antal specialpedagogiska utredningar 109 104 130
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Tabell 2. Tid inom specialpedagogiskt stöd, fördelad på prestation

Prestation1  2018 2017 2016

Samverkan med skolans huvudmän – – 10%

Specialpedagogisk rådgivning 61% 60% 48%

Extern kompetensutveckling 30% 31% 32%

Stödmaterial 3% 2% 1%

Specialpedagogiska utredningar 6% 7% 9%

Totalt 100% 100% 100%

1 2017 utgick prestationen samverkan med skolans huvudmän och gick upp i prestationen  
specialpedagogisk rådgivning.

Den totala tid som lagts ned på specialpedagogiskt stöd är 230 000 tim-
mar (235 000). Detta är en liten minskning jämfört med föregående år.

Tabell 3.  Kostnader inom specialpedagogiskt stöd,  
fördelade på prestation, tkr

Prestation1  2018 2017 2016

Samverkan med skolans huvudmän – – 30 135

Specialpedagogisk rådgivning 197 568 195 591 144 612

Extern kompetensutveckling 111 038 112 041 106 079

Stödmaterial 7 934 8 575 3 642

Specialpedagogiska utredningar 26 776 25 984 34 108

Totala kostnader 343 316 342 191 318 576

1 2017 utgick prestationen samverkan med skolans huvudmän och gick upp i prestationen  
specialpedagogisk rådgivning.

De totala kostnaderna för specialpedagogiskt stöd ligger på ungefär 
samma nivå som föregående år. Kostnaderna för rådgivning har ökat 
något, medan kostnaderna för extern kompetensutveckling minskat 
något. I kostnader för rådgivning ingår sedan 2017 tjänsten Fråga en 
rådgivare. Omfattningen av denna tjänst har ökat kraftigt sedan starten, 
vilket är ett skäl till kostnadsökningen. Under 2017 genomfördes flera 
utvecklingssatsningar inom området och under 2018 har detta kunnat 
omsättas i ett ökat antal prestationer överlag. 
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Processen för stöd  
i specialpedagogiska frågor
En stödinsats inleds antingen med en förfrågan om specialpedagogiskt 
stöd från skolhuvudmän som själva tagit initiativ eller med ett riktat 
erbjudande om stöd till skolhuvudmän på initiativ från SPSM.

Därefter sker en orientering tillsammans med skolhuvudmannen, då 
man i samråd avgör vilken typ av insats som ger bäst stöd. Oriente-
ringen kan resultera i ett rådgivningsuppdrag, men också i specialpeda-
gogisk utredning kring en elev. Efter genomfört stöd sker en uppföljning, 
då man i samråd utvärderar om målet med insatserna är uppnådda. 
Myndigheten genomför också en effektmätning av rådgivningsuppdrag, 
genom att mäta kundnyttan av genomförda insatser.

 
Figur 2. Process för stöd i specialpedagogiska frågor

Förfrågan/
Ställningstagande Orientering Överenskommelse UppföljningGenomförande
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Specialpedagogisk  
rådgivning
Specialpedagogisk rådgivning har alltid sin början i en förfrågan om 
stöd. Skolhuvudmän kan själva ta initiativ till att skicka in en sådan för-
frågan. Sedan 2017 har myndigheten, på ett tydligare sätt, också arbetat 
proaktivt genom att göra strukturerade och strategiska ställningstagan-
den kring stödbehov. Utifrån dessa ställningstaganden kontaktas vissa 
prioriterade skolhuvudmän med riktade erbjudanden om specialpedago-
gisk rådgivning.

En förfrågan eller ett erbjudande där skolhuvudmannen behöver för-
djupa sina kunskaper om pedagogiska konsekvenser av funktionsned-
sättningar och utveckla strategier för att möta dessa behov, leder ofta 
till en överenskommelse om ett rådgivningsuppdrag. I orienteringsfasen 
inför ett sådant uppdrag kommer myndigheten och skolhuvudman-
nen överens om hur insatserna ska utföras. Förutom att ta tillvara den 
kompetens som redan finns hos skolhuvudmannen, är myndighetens 
mål också att skolhuvudmannen efter uppdraget ska kunna tillämpa de 
nya kunskaperna.

Rådgivningsuppdraget kategoriseras så långt som möjligt i termer av 
bland annat huvudsaklig funktionsnedsättning, kön och utbildnings-
form. Kategoriseringen grundar sig på en bedömning som görs tillsam-
mans med skolhuvudmannen. Det går dock inte alltid att göra den 
kategoriseringen av uppdrag, eftersom de i flera fall genomförs på en 
mer övergripande nivå. Insatserna kan till exempel rikta sig till skolan 
som organisation för att förbättra förutsättningarna för att möta elevers 
behov på olika sätt. Det kan också handla om hur skolan systematiskt 
arbetar med betygssättning och bedömningsverktyg eller hur skolan 
utvecklar elevhälsans förebyggande arbete och stödjande struktur.

Prestationer
Tabell 4.  Antal specialpedagogiska rådgivningsuppdrag

2018 2017 2016

Nya rådgivningsuppdrag 1 820 1 871 1 977

Aktiva rådgivningsuppdrag 3 765 3 741 3 972

Antalet rådgivningsuppdrag ligger på ungefär samma nivå som föregå-
ende år, både vad gäller antal inkomna uppdrag och antal uppdrag som 
myndigheten har arbetat med under året. 3 686 uppdrag har sin grund i 
externa förfrågningar och 79 är en följd av interna initiativ.
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Antalet rådgivningsuppdrag ska inte översättas till antal elever som 
genom rådgivning får stöd riktat till sin lärmiljö. Det finns stora varia-
tioner i vilken typ av rådgivning som ges. Många uppdrag riktar sig 
direkt till enskilda elevers eller gruppers lärmiljö, medan andra uppdrag 
som är av övergripande karaktär ofta vänder sig till skolan som organi-
sation. Antalet elever som nås av stöd via dessa uppdrag är alltså betyd-
ligt fler än antalet uppdrag.

Förutom rådgivningsuppdrag tillhandahåller myndigheten specialpe-
dagogiskt stöd genom att besvara enklare frågor via telefon eller e-post 
inom tjänsten Fråga en rådgivare. Denna tjänst besvarar större delen av 
sina frågor via telefon och webbformulär och har successivt skapat en 
frågebank på myndighetens webbplats. Under året har frågebanken haft 
drygt 120 000 besök.

Under 2018 besvarade Fråga en rådgivare cirka 4 300 specialpeda-
gogiska frågor. Tjänsten bemannades under 2018 av fyra handläggare, 
vilka till sin hjälp hade arbetsgrupper med sakkunniga inom olika områ-
den. Ungefär 20 procent (20) av frågorna ställdes av vårdnadshavare 
medan resten i huvudsak kom från skolpersonal. Mer än 65 procent 
(60) av vårdnadshavarnas frågor rörde områdena neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt tal- 
och språksvårigheter.

Totalt sett noterar myndigheten en ökad efterfrågan på specialpeda-
gogisk rådgivning genom rådgivningsuppdrag och Fråga en rådgivare.

 
Tabell 5. Antal frågor till Fråga en rådgivare

2018 2017 2016

Frågor till Fråga en rådgivare 4 336 3 878 2 3251

1  Antalet bygger på de frågor som inkom under perioden april-december 2016.  
Tjänsten startades i april 2016.
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Tabell 6.  Antal och andel frågeställningar rörande pedagogiska konse-
kvenser av funktionsnedsättningar inom rådgivningsuppdrag, 
fördelade på funktionsnedsättningsområde

2018 2017 2016

Funktionsnedsättning

Totalt antal
frågeställ-

ningar

Andel
frågeställ-

ningar

Totalt antal
frågeställ-

ningar

Andel
frågeställ-

ningar

Totalt antal
frågeställ-

ningar

Andel
frågeställ-

ningar

Övergripande uppdrag 562 10% 434 8% 331 6%

Dövblindhet 99 2% 117 2% 109 2%

Dövhet/hörselnedsätt-
ning 205 4% 206 4% 239 4%

Förvärvad hjärnskada 46 1% 56 1% 64 1%

Läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi 327 6% 368 7% 445 7%

Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar 1 256 23% 1 265 23% 1 352 23%

Rörelsehinder 272 5% 295 5% 360 6%

Synnedsättning 704 13% 761 14% 805 14%

Tal- och språksvårigheter 910 17% 969 17% 1 079 18%

Utvecklingsstörning 381 7% 376 7% 418 7%

Matematiksvårigheter 146 3% 172 3% 190 3%

Övriga
funktionsnedsättningar 528 9% 515 9% 555 9%

Totalt 5 436 100% 5 534 100% 5 947 100%

Tabellen ovan visar det sammanlagda antalet och andelen frågeställ-
ningar kring kategoriserade funktionsnedsättningar inom samtliga 
rådgivningsuppdrag. Det vill säga i hur många uppdrag det finns fråge-
ställningar kring varje enskild funktionsnedsättning. I tabellen kan varje 
rådgivningsuppdrag finnas i flera kategorier och summan blir därför 
högre än det totala antalet uppdrag.

Förändringarna i antalet uppdrag inom respektive funktionsnedsätt-
ning och fördelning mellan olika funktionsnedsättningar är förhållande-
vis små mellan 2017 och 2018.

Sett över en längre mätperiod har en trend varit att antal uppdrag 
som rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökat. Det är en 
ökning som avstannat något under 2018 men det är för tidigt för att 
kunna avgöra om det är tillfälligt eller ett trendbrott.

Kategorin läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi har under 2018 fort-
satt att uppvisa en marginellt minskande trend.

I kategorin övriga funktionsnedsättningar ryms ett antal uppdrag 
angående pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar som 
inte faller in under någon annan gruppering, exempelvis allergier eller 
psykisk ohälsa, men även ett antal svårbedömda ärenden där man inte 
kunnat kategorisera funktionsnedsättningen tydligt.

Antalet frågeställningar som berör olika funktionsnedsättningsområ-
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den i varje rådgivningsuppdrag är en indikator på graden av komplexi-
tet i uppdraget. I 25 procent (27) av rådgivningsuppdragen finns det 
frågeställningar kring mer än en funktionsnedsättning, ett förhållande 
som varit relativt konstant de senaste åren. En annan indikator är den 
tid som läggs på ett uppdrag. Nedlagd tid kan skilja sig åt i olika upp-
drag, alltifrån några timmar till flera hundra timmar.

För elever i grund- och gymnasieskolan kan skolfrånvaro i sin tur 
skapa en annan nivå av komplexitet. Detta blir inte sällan tydligt i 
myndighetens rådgivningsuppdrag där stödarbetet ibland behöver 
inledas med att förbättra förutsättningarna för en eller en grupp elever 
att kunna delta i undervisningen i skolan. I en granskning av frågeställ-
ningar från 2018 som rörde neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
och enskilda elever, förekom frågor kring frånvaro i ungefär en tiondel 
av uppdragen.

Tabell 7.   Antal och andel frågor inom Fråga en rådgivare och  
rådgivningsuppdrag, fördelade på funktionsnedsättningsområde

  2018

Fråga en rådgivare Rådgivningsuppdrag

Funktionsnedsättning Antal frågor1 Andel frågor
Totalt antal

uppdrag
Andel  

uppdrag

Övergripande uppdrag 153 4% 408 11%

Dövblindhet 7 0% 60 2%

Dövhet/hörselnedsättning 169 5% 106 3%

Förvärvad hjärnskada 16 0% 17 0%

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 524 15% 93 2%

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 939 27% 739 20%

Rörelsehinder 134 4% 80 2%

Synnedsättning 252 7% 419 11%

Tal- och språksvårigheter 436 12% 379 10%

Utvecklingsstörning 285 8% 131 3%

Matematiksvårigheter 141 4% 41 1%

Övriga funktionsnedsättningar 134 4% 365 10%

Kombinationer av funktionsnedsättningar 343 10% 927 25%

Totalt 3 533 100% 3 765 100%

1 I detta antal har frågor vilka markerats ”Övrigt” (803 stycken.) utelämnats då den kategorin  
saknar motsvarighet inom rådgivningsuppdrag.

Tabell 7 visar att det finns stora skillnader i fördelningen av frågor 
till Fråga en rådgivare respektive rådgivningsuppdrag för vissa funk-
tionsnedsättningsområden. Det gäller framför allt utvecklingsstörning, 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi.

Att andelen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är högre bland frå-
gorna hos Fråga en rådgivare kan bland annat bero på att skolpersonal 
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själva i högre utsträckning söker kunskap inom tjänsten. Det kan vara 
kunskapsbrister vilka inte är så stora att de skulle rendera i en förfrågan 
från skolpersonal om rådgivning.

Den högre andelen frågor som rör utvecklingsstörning handlar bland 
annat om läromedel som är lämpliga för undervisning i grundsärskolan, 
men en relativt stor mängd rör också frågor om bestämmelser och styr-
dokument. De kan exempelvis handla om huruvida elever, under olika 
omständigheter, har rätt till skolformen grundsärskola. Detta är frågor 
som inte naturligt faller inom ramen för rådgivning men som skolperso-
nal uppenbarligen ändå söker svar på.

Inom tjänsten Fråga en rådgivare finns det ett relativt stort antal 
frågor som inte kan hänföras till något särskilt funktionsnedsättnings-
område. De kan röra allt från personer som vill komma i kontakt med 
någon inom myndigheten till studenter som söker information till exa-
minationsuppgifter och personer som önskar juridiskt stöd.

Tabell 8. Antal och andel rådgivningsuppdrag, fördelade på kön

Kön

2018 2017 2016

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Flickor 833 22% 897 24% 1 011 26%

Pojkar 1 738 46% 1 759 47% 1 912 48%

Blandade grupper 1 194 32% 1 085 29% 1 049 26%

Totalt 3 765 100% 3 741 100% 3 972 100%

Inom kategorin blandade grupper finns uppdrag som vänder sig till 
grupper med båda könen representerade, men framförallt övergripande 
uppdrag som riktar sig huvudsakligen mot skolans organisation och inte 
direkt mot någon elevgrupp.

Myndigheten noterar att fördelningen mellan flickor, pojkar och 
blandade grupper varit förhållandevis oförändrad under de senaste åren. 
Över en längre tidsperiod (framförallt om man går mer än fem år tillba-
ka) har andelen rådgivningsuppdrag klassificerade som blandade grupper 
minskat. Eventuellt är detta en trend som är på väg att vända om man 
ser till de senaste årens utveckling.

Andelen rådgivningsuppdrag som riktas till flickor, pojkar och blan-
dade grupper skiljer sig dock åt mellan olika funktionsnedsättningsområ-
den. Se tabell 9.

Det är betydligt vanligare att rådgivningsuppdrag rör enskilda indivi-
der jämfört med de frågor som ställs till Fråga en rådgivare, 68 procent 
(71) av uppdragen respektive 45 procent (44) av frågorna. Väljer man att 
enbart titta på fördelningen mellan flickor och pojkar är den emellertid 
likartad mellan Fråga en rådgivare och rådgivningsuppdrag där ungefär 
två tredjedelar av frågorna och uppdragen rör pojkar.
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Tabell 9.  Andel frågeställningar som rör pedagogiska konsekvenser av 
funktionsnedsättningar inom rådgivningsuppdrag, fördelade på 
kön och funktionsnedsättningsområde

Funktionsned-
sättning

2018 2017 2016

Andel 
flickor

Andel
pojkar

Blandade 
grupper

Andel 
flickor

Andel
pojkar

Blandade 
grupper

Andel 
flickor

Andel
pojkar

Blandade 
grupper

Övergripande  
uppdrag 7% 15% 78% 9% 12% 79% 11% 11% 78%

Dövblindhet 37% 56% 7% 42% 49% 9% 43% 46% 11%

Dövhet/hörsel- 
nedsättning 35% 40% 25% 36% 40% 24% 37% 42% 21%

Förvärvad  
hjärnskada 44% 41% 15% 45% 44% 11% 38% 50% 12%

Läs- och skrivsvå-
righeter/dyslexi 16% 55% 29% 16% 51% 33% 19% 45% 36%

Neuropsykiatriska 
funktionsnedsätt-
ningar 15% 57% 28% 15% 55% 30% 15% 55% 30%

Rörelsehinder 35% 57% 8% 37% 52% 11% 39% 52% 9%

Synnedsättning 41% 54% 5% 42% 52% 6% 43% 51% 6%

Tal- och  
språksvårigheter 24% 51% 25% 24% 50% 26% 26% 50% 24%

Utvecklingsstörning 29% 40% 31% 29% 43% 28% 25% 47% 28%

Matematik- 
svårigheter 30% 42% 28% 36% 33% 31% 31% 31% 38%

Övriga funktions-
nedsättningar 17% 33% 50% 16% 34% 50% 19% 34% 47%

SPSM:s stödinsatser utgör alltid ett komplement till skolhuvudmannens 
egna resurser och syftar till att bidra till utveckling av huvudmannens 
egen förmåga vad gäller att utveckla elevers lärmiljö. Utformningen av 
insatserna sker i samråd med skolhuvudmannen utifrån dess kompetens 
och resurser på olika nivåer.

Med utgångspunkt i andelen frågeställningar som kategoriseras som 
flickor, pojkar och blandade grupper, gör myndigheten bedömningen att 
68 procent (71) av alla rådgivningsuppdrag under 2018 riktade sig mot 
enskilda elevers lärmiljö, medan övriga riktade sig mot lärmiljön för 
grupper av elever. Fördelningen mellan rådgivningsuppdrag som riktas 
mot enskilda respektive grupper, skiljer sig dock åt mellan olika funk-
tionsnedsättningsområden.

Av tabellen framgår att rådgivningsuppdrag inom kategorierna döv-
blindhet, förvärvad hjärnskada, rörelsehinder och synnedsättning i hög 
utsträckning riktar sig mot enskilda elever. Rådgivningsuppdragen inom 
exempelvis kategorierna övergripande och övriga riktar sig i betydligt 
högre utsträckning mot grupper av elever. Generellt sett är stödinsatser 
som handlar om enskilda elevers lärmiljö mer frekventa när det gäller 
funktionsnedsättningar som är mindre vanliga och vice versa.
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Tabell 10.  Antal och andel rådgivningsuppdrag,  
fördelade på utbildningsform

Utbildningsform

2018 2017 2016

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Förskola 525 14% 562 15% 559 14%

Obligatoriska skolformer 2 702 72% 2 611 70% 2 810 71%

Gymnasiet 376 10% 375 10% 400 10%

Vuxenutbildning 93 2% 98 3% 111 3%

Övrigt eller kombination 69 2% 95 2% 92 2%

Totalt 3 765 100% 3 741 100% 3 972 100%

Om man relaterar antalet rådgivningsuppdrag inom de olika utbild-
ningsformerna till det totala antalet elever i skolan i stort, får man en 
indikation på vilken efterfrågan som finns inom respektive utbildnings-
form. De obligatoriska skolformerna har den klart högsta representatio-
nen av uppdrag sett till antal elever, medan vuxenutbildningen har den 
lägsta representationen. 

Av avsnittet Anordna och medverka i kompetensutveckling, framgår 
att en något högre andel av deltagare i myndighetens kompetensutveck-
lingsaktiviteter kommer från förskolan, jämfört med den andel som når 
dessa skolformer genom rådgivningsuppdrag. Däremot hör en lägre 
andel av deltagare i myndighetens kompetensutvecklingsaktiviteter till 
de obligatoriska skolformerna jämfört med den andel som når dessa 
skolformer genom rådgivningsuppdrag.

Fråga en rådgivare har fått in en mindre andel frågor som rör för-
skola, 7 procent (8) men däremot en högre andel som rör gymnasiet 
och vuxenutbildningen, 14 procent (12) respektive 5 procent (5). Varför 
skolformerna som vänder sig till äldre elever och vuxna skulle vara mer 
benägna att ta kontakt med Fråga en rådgivare går i nuläget inte att 
svara på.

Effekter

Under 2018 har myndigheten, för femte året i rad, undersökt kundnyt-
tan av rådgivningsuppdrag genom en enkätundersökning. I frågorna 
ombads skolorna på olika sätt bedöma den upplevda nyttan av de insat-
ser som SPSM bidragit med. Undersökningen för 2018 baseras på cirka 
275 enkäter.

Under åren 2014–2018 har cirka 2 600 enkäter besvarats fullständigt, 
vilket är en svarsfrekvens på cirka 44 procent. Bortfallsanalysen ger inte 
några skäl att misstänka att inkomna svar beskriver rådgivningsuppdrag 
som systematiskt och väsentligt skiljer sig från samtliga rådgivningsupp-
drag.
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Med hjälp av data från undersökningarna för de fem senaste åren 
har myndigheten undersökt om det skett någon förändring i den upp-
levda kundnyttan under åren 2014 till 2018. Kundnyttan uttrycks dels 
i specifik nytta, det vill säga den upplevda nyttan för elever med funk-
tionsnedsättning, och dels i generell nytta, det vill säga upplevd nytta 
för samtliga elever som påverkats av uppdraget. Resultatet presenteras i 
nedanstående diagram.

Diagram 1. Specifik nytta för elever med funktionsnedsättning
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Diagram 2. Generell nytta för samtliga elever

Resultatet visar att den upplevda nyttan ökade under perioden 2014 till 
2016. Ökningen för både specifik och generell nytta över de tre åren är 
statistiskt säkerställd. Upplevd tydlighet i överenskommelsen resulterar 
i högre kundnytta. Elevers delaktighet i insatserna gav högre specifik 
nytta men hade ingen mätbar effekt på generell nytta. Varken upplevd 
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tydlighet eller elevers delaktighet ökade under perioden och kunde inte 
identifieras som orsaker till den ökade kundnyttan.
Under 2017 och 2018 är det bara nytta för organisationen som fortsatt 
att öka, om än marginellt. 

Behov av specialpedagogisk kompetens hos  
förskollärare och lärare

I regleringsbrevet för 2018 fick myndigheten som återrapporteringskrav 
att ”redovisa och analysera behovet av specialpedagogisk kompetens 
hos förskollärare och lärare utifrån myndighetens arbete med råd och 
stöd till huvudmän”. SPSM hade motsvarande kompetensanalyserande 
återrapporteringskrav i regleringsbreven för 2016 och 2017. Myndighe-
ten undersökte då innehållet i rådgivningsuppdrag samt frågor till tjäns-
ten Fråga en rådgivare. Båda undersökningarna identifierade ett antal 
kompetensområden där det kunde finnas behov av specialpedagogisk 
kompetens hos lärare: generell specialpedagogisk kompetens, sökarkom-
petens, it-kompetens samt sakkompetens.

Undersökningen som genomförts under 2018 bygger på material som 
genererats inom ramen för myndighetens utbud av kompetensutvecklan-
de aktiviteter under 2017 och granskat vilka kurser lärare och förskol-
lärare väljer. Dessutom har myndigheten studerat lärarnas och förskol-
lärarnas egna beskrivningar av vilka behov och utmaningar som fått 
dem att söka aktuell kurs och i hur stor utsträckning de, efter avslutad 
kurs, upplevde att deras behov och utmaningar kunnat mötas på utbild-
ningen. Undersökningen har varit både kvantitativ och kvalitativ.

Det är viktigt att påpeka att ingen av dessa undersökningar kan svara 
på hur specialpedagogiska kompetensbehov generellt ser ut bland lärare 
i svenska skolan, utan enbart bland de lärare som deltagit i myndighe-
tens kompetensutvecklande aktiviteter, rådgivningsuppdrag eller ställt 
frågor till Fråga en rådgivare.

2018 års undersökning visar att de kurser som lärare och förskol-
lärare valt i störst utsträckning hade fokus på: 1) synnedsättning, 2) tal, 
språk och kommunikation samt 3) dövhet och hörselnedsättning. Lärare 
gick i första hand kurser med fokus på synnedsättning medan förskol-
lärare främst gick kurser med fokus på tal, språk och kommunikation. 
Anledningen till att man valde att gå en kurs var vanligtvis att man ar-
betade eller skulle komma att arbeta med ett barn eller en elev med den 
aktuella funktionsnedsättningen.

Antalet deltagare från fristående skolverksamhet var färre än förvän-
tat med tanke på hur många elever de representerar. Oavsett huvudman 
anger lärare och förskollärare liknande skäl till att de sökte kurserna 
och deras behov blev i stor utsträckning tillgodosedda efter avslutad 
kurs.
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Inom ramen för undersökningen vill myndigheten särskilt lyfta det 
faktum att gymnasielärare i mycket liten utsträckning väljer att gå 
kurser som gäller området tal, språk och kommunikation. Det ska ses i 
ljuset av myndighetens kartläggning av vilka stödbehov som finns hos 
huvudmän och skolor i deras arbete med elever med språkstörning, som 
genomfördes under 2018.

Den kartläggningen visade bland annat att endast drygt hälften av de 
svarande gymnasieskolorna hade rutiner för att följa upp kunskapsre-
sultaten för elever med språkstörning samt att en mindre andel gymna-
sieskolor än grundskolor kunde svara på hur det går för eleverna med 
språkstörning. Behovet av kompetensutveckling inom området tal, språk 
och kommunikation torde alltså knappast vara lägre inom gymnasie-
skolan.



24 Årsredovisning 2018 •  Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiskt stöd

Anordna och  
medverka i extern  
kompetensutveckling
SPSM erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter till personal inom alla 
skolformer från förskola till vuxenutbildning. De främsta målgrupperna 
är pedagoger och skolledare, men vissa kurser och andra aktiviteter 
vänder sig till vårdnadshavare och till barn och ungdomar inom resurs-
centrens målgrupper.

Förutom traditionell kursverksamhet ges även nätbaserade kurser för 
att öka tillgängligheten och ge större flexibilitet. Dessutom anordnar 
myndigheten konferenser och seminarier. Nätverk av olika slag ordnas 
för att ge möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Kurser, konferenser och seminarier planeras och genomförs med 
utgångspunkt i skolhuvudmännens behov av stöd. Kartläggning av dessa 
behov sker bland annat vid rådgivning och genom omvärldsanalys. Det 
finns generella kurser som vänder sig till breda grupper och kurser som 
vänder sig till specifika yrkeskategorier eller skolformer. Myndighetens 
kompetensutvecklande aktiviteter utgår från forskning och beprövad 
erfarenhet, gällande styrdokument och när aktiviteterna riktar sig mot 
förskola, obligatoriska skolformer och gymnasiet, har de ett tydligt barn-
perspektiv. Jämställdhet finns numera med som en kvalitetsfaktor när 
myndigheten erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter till skolpersonal 
och huvudmän. I kurser införs moment med diskussioner kring genus 
och funktionsnedsättning och hur det i ett pedagogiskt arbete går att 
uppnå ett jämställt bemötande.

Insatserna handlar i första hand om kunskaper kring utveckling av 
lärmiljön för att öka möjligheterna till en likvärdig utbildning, med ut-
gångspunkt i pedagogiska konsekvenser av olika funktionsnedsättningar. 
Under året har SPSM erbjudit generella kurser med inriktning mot 
nästan alla funktionsnedsättningsområden. Fokus har legat på lärande, 
anpassning och tillgänglighet. En del av dessa kurser har samordnats 
över skolforms-, kommun- och länsgränser. På så sätt skapar myndighe-
ten mötesplatser för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverks-
byggande. 

Framförallt grundkurser kännetecknas av ett kursupplägg där delta-
garna ska kunna ta upp sådana situationer som de möter i sin yrkesvar-
dag. Kursinnehållet betonar möjligheten att anpassa pedagogiken och 
lärmiljön i ett enskilt fall eller för en elevgrupp.

SPSM medverkar också i kompetensutvecklingsaktiviteter som an-
ordnas tillsammans med andra alternativt i annans regi. Det kan ske 
exempelvis i form av föreläsningar eller deltagande i konferens eller semi-
narier.
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Om myndigheten ska medverka i kompetensutveckling med andra 
utbildningsanordnare, ställs krav på att utgångspunkten ska vara speci-
alpedagogisk och att kursen tydligt ska rikta sig till myndighetens mål-
grupper med målsättningen att stärka målgruppens förmåga. Den ska 
även vara förenlig med SPSM:s kärnvärden delaktighet, tillgänglighet och 
respekt för individen.

Prestationer
Tabell 11.  Kompetensutveckling anordnad av myndigheten, fördelad på 

typ av aktivitet

Aktivitet

2018 2017 2016

Antal 
aktiviteter

Antal 
deltagare

Antal 
aktiviteter

Antal 
deltagare

Antal 
aktiviteter

Antal 
deltagare

Kurs 198 3 808 138 2 702 134 2 964

Nätbaserade kurser 92 3 406 98 3 151 85 2 614

Tematräff 192 3 678 131 2 728 89 2 250

Konferens 7 505 15 1 143 18 955

Föräldrakurs 13 159 12 84 10 85

Elevkurser 6 59 6 51 3 30

Webbseminarium 0 0 4 276 8 449

Nätverksträff 6 196 9 236 19 425

Totalt 514 11 811 413 10 371 366 9 772

Av de kursdeltagare som redovisas i tabellerna, är ca 80 procent (85) 
från kommunala skolhuvudmän. Bland övriga ryms fristående skol-
huvudmän samt deltagare från exempelvis landsting, föräldrakooperativ 
och folkhögskolor.

Elev- och föräldrakurser anordnas av resurscentren. Efterfrågan på 
föräldrakurser vid resurscenter syn minskade under några år, men har 
ökat igen från och med 2016. 
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Tabell 12.  Antal och andel kompetensutvecklande aktiviteter anordnade 
av myndigheten rörande pedagogiska konsekvenser av funk-
tionsnedsättningar, fördelade på funktionsnedsättningsområde

Funktionsnedsättning

2018 2017 2016

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Funktionsnedsättningar
övergripande 41 11% 41 8% 44 6%

Dövblindhet 10 3% 12 2% 25 4%

Dövhet/hörselnedsättning 46 12% 51 10% 64 9%

Förvärvad hjärnskada 6 2% 23 5% 42 6%

Läs- och skrivsvårigheter 12 3% 12 2% 55 7%

Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 27 7% 58 12% 72 10%

Rörelsehinder 10 3% 34 7% 64 9%

Synnedsättning 125 34% 110 22% 108 15%

Tal, språk och kommunikation 50 13% 91 18% 108 15%

Utvecklingsstörning 24 6% 47 9% 76 11%

Matematiksvårigheter 8 2% 14 3% 24 3%

Övriga funktionsnedsättningar 15 4% 11 2% 38 5%

Sett till pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar framgår 
av tabellen att i 12 procent (10) av kompetensutvecklingsaktiviteterna 
ingår pedagogiska konsekvenser av dövhet eller hörselnedsättning och 
att det i cirka 2 procent (5) av aktiviteterna ingår pedagogiska konse-
kvenser av förvärvad hjärnskada. Det ska jämföras med rådgivnings-
uppdragen, där 4 procent (3) är frågeställningar kring dövhet eller 
hörselnedsättning och 1 procent (1) frågor om förvärvad hjärnskada. 
Jämförelserna visar att olika prestationer inom specialpedagogiskt stöd i 
olika grad riktar sig mot konsekvenser av olika funktionsnedsättningar.

Tabell 13.  Antal och andel deltagare på kompetensutvecklande aktivite-
ter anordnade av myndigheten, fördelade på utbildningsform

Utbildningsformer

2018 2017 2016

Antal 
deltagare

Andel Antal 
deltagare

Andel Antal 
deltagare

Andel

Förskola 1 815 16% 2 002 19% 1 652 17%

Obligatoriska skolformer 
inklusive förskoleklass 6 720 57% 5 838 56% 5 635 58%

Gymnasieutbildning 1 568 13% 1 166 11% 979 10%

Vuxenutbildning 401 3% 192 2% 469 5%

Annan pedagogisk 
verksamhet 464 4% 348 3% 306 3%

Övrigt eller ej angivit 843 7% 825 8% 731 7%

Totalt 11 811 100% 10 371 100% 9 772 100%

I tabellen redovisas deltagare fördelat på de skolformer som de representerar. 
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Förutom att själv anordna olika kompetensutvecklande aktiviteter med-
verkar även myndigheten i kompetensutveckling arrangerade av andra 
aktörer. Aktiviteterna kan röra såväl universitets- och högskolekurser 
som konferenser. Exempelvis medverkar myndighetens Resurscenter syn 
vid ett moment inom speciallärarprogrammet vid Stockholms universi-
tet som motsvarar 15 högskolepoäng. Det totala antalet aktiviteter samt 
antalet deltagare vid kompetensutvecklande aktiviteter som myndighe-
ten deltar i har minskat sedan de närmast föregående åren. Deltagaran-
talet kan variera relativt mycket mellan enskilda år, beroende på omfatt-
ningen av de kompetensutvecklingsaktiviteter som myndigheten deltar i. 
Myndigheten har under 2018 medverkat vid 101 (110) olika aktiviteter 
och därigenom nått ca 7 924 (10 500) deltagare. 

Effekter
Under 2018 myndigheten undersökt kundnyttan av kurser genom en 
enkätundersökning. Enkäter skickades till 2 500 deltagare fördelade på 
102 olika kurser som avslutades under hösten 2017. Antalet svar som 
kom in var 1 670, vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. Resultaten 
bygger emellertid endast på de enkäter som besvarats fullständigt, vilket 
är ca 1 370 stycken (55 procent) .

Cirka 71 procent av kursdeltagarna, som besvarat enkäten, instäm-
mer i att kunskap från kursen har bidragit till att ge elever med funk-
tionsnedsättning möjligheter att utvecklas, vilket är en ökning jämfört 
med 2016–2017 (65 och 64 procent). Deltagare på kurser med fokus på 
syn upplevde störst nytta.

Utvärderingen ger en indikation på att spridningseffekten till kollegor 
fortsatt är hög. Ca 79 procent (80) av deltagarna anger att de spridit 
sina nyvunna kunskaper till kollegor.
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Bedriva och medverka  
i specialpedagogisk  
utvecklingsverksamhet 
SPSM har i uppdrag att bedriva och medverka i specialpedagogisk ut-
vecklingsverksamhet och ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän. 
En förutsättning för att myndigheten ska kunna hålla hög kompetens 
och professionalitet i sitt specialpedagogiska stöd, är att en kontinuerlig 
kunskapsutveckling äger rum. 

Under 2016 och 2017 genomförde en av myndighetens regioner en 
undersökning om vilket stöd skolor och skolhuvudmän behöver för att 
utveckla egen kompetens gällande stöd till elever med grav språkstör-
ning. Bakgrunden till undersökningen var ett ökat söktryck från elever 
som tillhör Hällsboskolans målgrupp. För att kartlägga det stöd som 
fanns samt behov av kunskap när det handlar om anpassningar och 
andra stödjande insatser, genomfördes en enkätundersökning. Enkäterna 
riktades till samtliga 35 kommunala skolhuvudmän i dåvarande Östra 
regionen. I december 2017 presenterades resultat och analys i skriften 
Utbildning för elever med språkstörning – vilket stöd behöver skolhu-
vudmännen? Kartläggningen visade att skolhuvudmännen har behov 
av stöd och information från myndigheten, både gällande funktions-
nedsättningens pedagogiska konsekvenser och för att utveckla den egna 
kompetensen.

2017 tog myndigheten beslut om en strategi för att utveckla stödet  
till elever med språkstörning. Stödet ska bygga på en kontinuerlig 
inventering och analys och ges i form av kompetensutvecklingsinsatser, 
stödmaterial och riktade insatser till huvudmän och skolor. Strategin 
inbegrep en nationell kartläggning som blev klar i maj 2018 och presen-
terades i skriften Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning.

Resultatet av kartläggningen visar att elever med språkstörning 
uppnår kunskapskraven i begränsad utsträckning trots att en stor andel 
av skolorna har rutiner för att följa upp elevernas kunskapsresultat. 
Skolor och huvudmän uppgav att de har stora behov av ökad kunskap 
om språkstörning, om hur lärmiljöer kan anpassas och om hur olika 
läromedel kan användas i undervisning för elever med språkstörning. 
Kartläggningen synliggjorde särskilt att skolor skiljer sig åt i sina för-
utsättningar att möta elever med språkstörning. Mest kännetecknande 
för denna skillnad var den varierande tillgången till centralt placerade 
stödfunktioner och stödinsatser. 

Utifrån de resultat som framkom beslutade myndigheten om ett  
projekt med kompetensutvecklingsinsatser, stödmaterial och riktade 
insatser till huvudmän och skolor som kommer att genomföras under 
åren 2019–2021. 
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Myndigheten har sedan 2016 också genomfört en enkätundersök-
ning som riktar sig till användarna av det studiepaket som handlar om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De svar som inkommit under 
2018 (373 stycken till och med 31 oktober) anger att fler än hälften av 
respondenterna anser att arbetet med studiepaketet kommer att påverka 
deras arbetssätt framöver. De här resultaten är liktydiga med resultaten 
för hela enkätperioden.

Under 2018 har myndigheten lanserat stödmaterial Mötas 2 som är 
en uppdatering och utveckling av materialet Mötas, ett arbete som in-
gått i myndighetens uppdrag att utveckla stöd i arbetet med nyanlända 
barn och elever. 

Under 2017 och 2018 utvecklades Stödmaterial elevhälsa och det 
lanserades i sin helhet i mars 2018. Materialet består av webbsidor, en 
antologi, en handledning, reflektionsunderlag samt en nätbaserad kurs. 
Webbsidorna har under året haft 15 305 besök, antologin har distribu-
erats i drygt 6 500 exemplar och laddats ner i drygt 2 000 exemplar.  
1 500 deltagare har gått den nätbaserade kursen. Tematräffar för lanse-
ring och spridning pågår i hela landet under läsåret 2018–2019. 

Under perioden 2016 till 2018 har myndigheten vidare medverkat 
i arbetet att planera och genomföra Skolverkets uppdrag för fortbild-
ning i specialpedagogik, kallat Specialpedagogik för lärande. SPSM har 
i detta arbete framförallt medverkat i utarbetandet av ett stödmaterial 
samt utbildningsinsatserna för handledare.



30 Årsredovisning 2018 •  Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiskt stöd

Sammanställa och  
sprida kunskap om  
resultat av forskning  
som är relevant för det 
specialpedagogiska  
området
Uppdraget att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forsk-
ning som är relevant för det specialpedagogiska området genomförs 
både explicit som särskilt riktade aktiviteter och implicit inom ramen 
för myndighetens övriga uppdrag. Myndigheten har under 2018 arbe-
tat för att utveckla en redaktion för forskningsspridning. Detta arbete 
fortsätter under 2019.

Myndighetens medarbetare sprider på olika sätt kunskap om relevant 
forskning i sitt arbete inom rådgivningsuppdrag, specialpedagogiska 
utredningar och andra externa insatser.

Myndigheten arbetar systematiskt med att internt utveckla former för 
ett forskningsbaserat arbetssätt som bygger på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. I myndighetens kompetensutvecklingsverksamhet 
ges kunskap om forskning och hur vetenskapligt utvecklad kunskap kan 
utgöra stöd och utveckla deltagarnas praktiska arbete hos skolhuvud-
mannen. 

SPSM har under 2018 påbörjat samverkan med Skolforskningsinsti-
tutet för att producera en systematisk översikt inom området specialpe-
dagogik. SPSM är en aktiv del i Skolforskningsinstitutets projektgrupp 
och medverkar med både sakkompetens och metodkompetens. 

SPSM medverkar i ett skolmyndighetsnätverk kring vetenskapligt 
stöd och evidens i pedagogisk verksamhet tillsammans med Skolverket, 
Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet. Skolmyndighetsnätverket 
har under året särskilt arbetat med att skapa en samsyn mellan skol-
myndigheterna när det gäller forskningsbaserat arbetssätt, vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet.

Under 2018 har SPSM sammanställt aktuell forskning inom det 
specialpedagogiska fältet i artikelformat och publicerat artiklarna på 
myndighetens webbplats. Det har publicerats fem artiklar om special-
pedagogisk forskning, två av dem är också publicerade i SPSM:s tid-
ning Lika Värde. De fem artiklarna har sammantaget visats drygt 4 700 
gånger under året.
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Det har under året beställts cirka 10 000 exemplar av myndighetens 
åtta FoU-skrifter och de har laddats ner drygt 5 700 gånger. 

Under 2018 har myndigheten publicerat en antologi inom ramen för 
FoU-skriftserien och fem utvecklingsrapporter inom ramen för aktuell 
forskning inom det specialpedagogiska fältet.  

Myndigheten har haft sex frukostseminarier under året. Seminarierna 
har filmats för att ge fler möjlighet att ta del av innehållet. Frukostsemi-
narierna bygger på de rapporter som SPSM har publicerat under året. 
Temana har varit: Villkor för utbildning, Elevhälsoarbete, Genus och 
specialpedagogik, Språkstörning, Specialskolan och Stöd i skolan för 
elever med adhd. 

FoU-skriften Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi, presen-
terades både på Specialpedagogikens dag vid Stockholms universitet 
och på Rektor med vetande i Växjö i mars 2018. FoU-skriften låg även 
till grund för och diskuterades i sin helhet under Rektorsprogrammets 
forskningskonferens vid Stockholms universitet i maj 2018. Forskarna 
som skrivit utvecklingsartiklarna i antologin medverkade på konferen-
sen. Konferensen filmades av Utbildningsradion (UR). 
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Erbjuda specialpedagogisk 
utredning inom resurscenter
Vid resurscentren finns fördjupad och tvärprofessionell kompetens för de 
målgrupper som anges i myndighetens instruktion:
• barn och elever med synnedsättning med eller utan ytterligare funk-

tionsnedsättning
• barn och elever med tidigt inträffad dövblindhet
• barn och elever som är döva eller med hörselnedsättning i kombina-

tion med utvecklingsstörning
• barn och elever med grav språkstörning.

En förfrågan om specialpedagogiskt stöd kan resultera i en special-
pedagogisk utredning vid resurscenter, som en del i uppdraget. Syftet är 
att utveckla lärmiljön och utredningen involverar hela lärmiljön kring 
barnet eller eleven. Vårdnadshavare involveras alltid i utredningen. Skol-
huvudmannen är mottagare av utredningen.

Resultatet av en specialpedagogisk utredning är att skolhuvudman-
nen får verktyg för att utveckla och anpassa lärmiljön för att möta det 
enskilda barnets behov. Det kan exempelvis handla om anpassning av 
lärmiljön, inklusive lärverktyg. Det kan också handla om kommunika-
tionsstrategier och om stöd i frågor om delaktighet.

Prestationer
Tabell 14. Antal specialpedagogiska utredningar, fördelade på resurscenter

Resurscenter 2018 2017 2016

Syn 48 48 74

Dövblind 7 5 11

Döv/hörsel 9 9 7

Tal och språk 45 42 38

Totalt 109 104 130

Under perioden 2009 till 2016 har antalet specialpedagogiska utred-
ningar varierat mellan 130 och 170 individer per år. Den förändring 
som skett under perioden bedömer myndigheten faller inom ramen för 
de normala variationer i antalet barn och elever som finns i förskola och 
skola. Minskningen från 130 aktiva utredningar 2016 till 104 utred-
ningar 2017 beror däremot till viss del på ett förändrat arbetssätt inom 
myndigheten vad gäller rådgivningsuppdrag och utredningar. Resurs-
centrens rådgivare kommer numera in tidigare i processen där ett större 
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antal förfrågningar, genom nära samverkan mellan resurscenter och 
regionala rådgivare, resulterar enbart i rådgivningsinsatser. Det leder till 
att ett antal ärenden, vilka tidigare sannolikt skulle ha blivit utredningar, 
nu fortsätter som rådgivningsuppdrag. Som synes är minskningen av 
aktiva utredningar störst inom området syn.

Antalet utredningar som rör tal och språk har däremot fortsatt att 
öka. En förklaring till ökningen skulle kunna vara ökad kännedom 
om målgruppen, vilket i sin tur resulterat i en större medvetenhet om 
kompetensbrister när det gäller specialpedagogiskt stöd till just denna 
målgrupp.

Tabell 15. Antal specialpedagogiska utredningar, fördelade på  
 utbildningsform

Utbildningsform 2018 2017 2016

Förskola 12 16 16

Obligatoriska skolformer 92 86 110

Gymnasiet 5 2 4

Totalt 109 104 130

Tabell 16.  Antal och andel specialpedagogiska utredningar,  
fördelade på kön

Kön 2018 2017 2016

Flickor 44 (40%) 40 (38%) 45 (35%)

Pojkar 65 (60%) 64 (62%) 85 (65%)

Totalt 109 (100%) 104 (100%) 130 (100%)

60 procent (62) av de specialpedagogiska utredningar som handläggs 
vid resurscenter rör pojkars lärmiljöer. Andelen varierar mellan de olika 
resurscentren. Fördelningen följer i stort samma mönster som gäller för 
rådgivningsuppdragen. När det gäller tal- och språkområdet finns en 
tydlig övervikt för pojkar, samma tydlighet syns inte vid övriga re-
surscenter.

Övervikten av pojkar är dock inte lika uttalad inom de elevkurser 
som anordnas av Resurscenter Syn i Stockholm, där ca 45 procent (40) 
av deltagarna 2018 var av flickor. 
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Effekter
Under 2018 gjordes telefonintervjuer med 20 (21) specialpedagoger och 
lärare som varit berörda av specialpedagogiska utredningar. Myndighe-
ten tog kontakt, via e-post, med kontaktpersoner för alla utredningar 
som avslutats under året med en fråga om de kunde delta i en telefonin-
tervju. Med samtliga kontaktpersoner som erbjöd sig att delta genom-
fördes sedan en intervju. Totalt avslutades 35 utredningar under året 
vilket innebär en svarsfrekvens på cirka 60 procent.

Respondenterna är samstämmiga i att utredningarna bidragit till nya 
kunskaper som ökat barnets eller elevens möjligheter till lärande och att 
de gett förutsättningar att skapa en tillgänglig lärmiljö. Fler än hälften 
anger också att det utifrån myndighetens utredning fattats beslut om 
särskilt stöd eller extra anpassningar. De öppna frågorna ger dessutom 
vid handen att respondenterna, genom myndighetens stöd, anser sig ha 
fått tillgång till nya perspektiv och pedagogiska förhållningssätt. 

Utbildning och information  
vid resurscenter
I resurscentrens uppdrag ingår även att informera och utbilda lärare,  
annan personal och vårdnadshavare.

Utöver dessa utbildnings- och informationsinsatser, deltar resurs-
centren även i interna och externa kompetensutvecklingsaktiviteter med 
specifik kompetens inom funktionsnedsättningsområdena. Merparten av 
dessa kurser har erbjudits inom myndighetens fasta kursutbud och redo-
visas även i avsnittet Anordna och medverka i kompetensutveckling.

Sammantaget har medarbetare från de olika resurscentren utbildat 
cirka 4 102 (3 800) deltagare inom ramen för 187 (150) aktiviteter, va-
rav merparten deltagit i nätbaserade kurser. Medarbetare från samtliga 
resurscenter samverkar även i regionalt anordnade kurser och i interna-
tionella nätverk och konferenser inom respektive område.
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 Ur instruktionen: 
6 §   Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som avses i 2 § främja 

och informera om tillgången till läromedel för barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning. Myndigheten får utveckla, anpassa, framställa 
och distribuera sådana läromedel i den utsträckning behoven inte kan  
tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden.

Inom läromedel redovisas prestationer enligt nedan. Dessutom redovisas 
effekter och även viss övrig information.

Prestationer
• Främjande och produktionsstödsarbete,  

utbetalat produktionsstöd, kostnader och tid
• Egen utveckling och anpassning av läromedel uppdelat på  

utbildningsformer, volymer, kostnader och tid
• Läromedelsinformation, kvalitetsbeskrivning, kostnader och tid.

SPSM uppfyller sitt uppdrag inom läromedelsområdet genom:
–  Främja produktion av läromedel hos kommersiella förlag
–  Utveckla, anpassa och producera läromedel som inte görs av  

kommersiella förlag
–  Utveckla nya symboler för Alternativ och kompletterande  

kommunikation (AKK)
– Informera om tillgången till relevanta läromedel. 
 
Myndigheten genomför löpande kartläggningar för att få kännedom om 
läromedelsbehoven. 

Tabell 17. Antal läromedel per prestation

Prestation 2018 2017 2016

Produkter utvecklade genom produktionsstöd 97 68 233

Egenutvecklade produkter 25 87 49

Anpassade produkter 158 197 197

Totalt 280 352 479

Tabell 18. Tid inom läromedel, fördelad per prestation

Prestation 2018 2017 2016

Främjande och produktionsstödsarbete 16 % 16 % 14 %

Egen utveckling och anpassning av läromedel 69 % 68 % 57 %

Läromedelsinformation 15 % 16 % 29 %

Totalt 100 % 100 % 100 %
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Tabell 19. Kostnader inom läromedel, fördelade per prestation, tkr

 Prestation 2018 2017 2016

Främjande och produktionsstödsarbete 8 946 9 139 7 954

Egen utveckling och anpassning av läromedel 53 848 57 059 50 351

Läromedelsinformation 8 778 8 752 16 700

Totalt 71 572 74 950 75 005

Den totala nedlagda tiden på läromedelsverksamhet under 2018 är cirka 
53 000 (54 000) timmar, vilket ligger i linje med 2017. 

De totala kostnaderna för läromedelshanteringen har minskat sedan 
föregående år, framförallt när det gäller egenutvecklade och anpassade 
läromedel. Antalet utvecklade läromedel i dessa kategorier har också 
minskat tydligt.
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Främjande och  
produktionsstödsarbete
SPSM har till uppgift att främja tillgången till läromedel för barn, 
elever och vuxna med funktionsnedsättning och därigenom underlätta 
för skolhuvudmän att skapa en likvärdig utbildning. För att stimulera 
produktionen av läromedel som kan vara lämpliga i specialpedagogiska 
sammanhang, kan förlag på den kommersiella marknaden få stöd från 
myndigheten. Stödet består av att beskriva behov, ge konsultativt stöd 
för att bland annat öka läromedlens tillgänglighet samt ekonomiskt 
bidrag i form av produktionsstöd för de merkostnader som de tillgäng-
liggörande egenskaperna medför.

Produktionsstöd kan lämnas till kostnader för förstudier, utveckling 
av metoder för läromedelsframställning, anpassning och utveckling av 
enskilda läromedel samt till marknadsföring.

Prestationer
Tabell 20. Utbetalt produktionsstöd

 2018 2017 2016

Utbetalt produktionsstöd, tkr 18 046 22 893 19 065

I ovanstående tabell redovisas utbetalat produktionsstöd under året. 
Redovisningen är en nettoredovisning, vilket innebär att 127 tkr dragits 
ifrån bruttosumman på grund av återbetalt produktionsstöd. Produk-
tionsstödet redovisas som en transferering. Utbetalningen av produk-
tionsstöd låg 2017 på en något högre nivå än normalt, viket bidragit till 
att nivån är lägre 2018. Över tid utbetalas i genomsnitt cirka 20 000 tkr 
per år i produktionsstöd.

Tabell 21. Antal sökta respektive beviljade produktionsstöd

2018 2017 2016

Ansökta, antal 66 73 75

Beviljade, antal 48 43 51

Antalet ansökningar om produktionsstöd är något lägre än 2017. Detta 
kan ha flera förklaringar. Dels har vårt nya digitala ansökningsförfaran-
de medfört att villkoren för att söka har förtydligats. Dels har flera av 
de större förlagen pågående produktionsstöd som löper över längre tid, 
vilket är en trolig orsak till att de inte sökt stöd 2018.

Myndighetens webbsidor för förlag och producenter utvecklas konti-
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nuerligt och ett av årets fokus har varit att öka stödet kring ansöknings-
förfarandet. Detta resulterat i bättre och mer kvalitativa ansökningar. 

Att ansökningar inte beviljas, beror på att de inte stämmer överens 
med myndighetens uppdrag för produktionsstöd eller att den pedago-
giska eller tekniska anpassningen inte uppfyller myndighetens krav.

Effekter
Tabell 22. Läromedel utvecklade genom produktionsstöd

 2018 2017 2016

Läromedel utvecklade genom 
produktionsstöd, antal 97 68 233

 
I tabellen redovisas antal läromedel som utvecklats med hjälp av pro-
duktionsstöd. Läromedlen ses som en effekt av utbetalat produktions-
stöd eftersom framställningen av dessa läromedel är en följd av utbeta-
lat produktionsstöd. Det finns ingen direkt koppling mellan ett enskilt 
års produktionsstöd och samma års utvecklade läromedel, eftersom 
tidsspannet från utbetalt produktionsstöd till utvecklat läromedel ofta 
sträcker sig över mer än ett år. En annan faktor som påverkar antalet är 
läromedlens omfattning. Stora material som kräver omfattande resurser 
medför att antalet läromedel blir färre.

Antalet produkter som är digitala uppgår till 57. Under de senaste 
åren har myndigheten kunnat konstatera en stor ökning av ansökningar 
för digitala läromedel. Det är en positiv utveckling då ett digitalt läro-
medel kan erbjuda fler möjlighet att ta till sig innehållet genom indivi-
duella inställningar. Tryckta läromedel har numera ofta även ett digitalt 
komplement på webben.

  
Tabell 23.  Antal läromedel utvecklade genom produktionsstöd lämpliga 

för olika utbildningsformer

Utbildningsform 2018 2017 2016

Förskola 3 2 2

Obligatoriska skolformer 59 58 152

Gymnasium 34 13 99

Vuxenutbildning 1 5 83

Tabellen visar hur många läromedel som är lämpliga för respektive utbildningsform. Ett läro-
medel kan passa för flera utbildningsformer, och en totalsumma skulle därför bli större än det 
faktiska antalet utvecklade läromedel. Det totala antalet läromedel redovisas i tabell 22.

Förlagen söker bidrag utifrån de behov som myndigheten beskriver, men 
också utifrån de utvecklingsplaner som förlagen själva har. Det gör att 
antalet läromedel som är lämpliga för olika utbildningsformer varierar 
från år till år.     



39Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2018

Läromedel

Egen utveckling och 
anpassning av läromedel
Myndigheten utvecklar, anpassar och producerar läromedel för de 
målgrupper där den kommersiella marknaden inte tillgodoser behoven. 
Denna produktion avser elever som använder teckenspråk eller elever 
som behöver läromedel med specifika specialpedagogiska egenskaper på 
grund av hörselnedsättning, synnedsättning, utvecklingsstörning, rörel-
sehinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. SPSM utvecklar 
dessutom läromedel med bildkommunikationsstöd, som till exempel 
bliss, pictogrambilder eller ritade tecken.

Prestationer
Tabell 24. Antal egenutvecklade och anpassade läromedel

Prestation 2018 2017 2016

Egenutvecklade läromedel 25 87 49

Anpassade läromedel 158 197 197

Totalt 183 284 246

Egenutvecklade läromedel 

Egenutvecklade läromedel redovisas som de läromedel som utveck-
lats under året och som myndigheten har förlagsrätt till. Ett läromedel 
definieras som en säljbar del av ett material eller materialpaket. Genom 
att läromedlen kan vara av mycket olika omfång och komplexitet, kan 
antalet läromedel skilja sig åt mellan enskilda år.

Under 2018 har myndigheten fortsatt utvecklingen av videoplattfor-
men SPSM Play för teckenspråkiga filmer. Pedagogerna har bland annat 
efterfrågat möjligheten att söka specifika ord och begrepp inne i filmer. 
Den funktionaliteten finns nu. Filmerna har även gjorts sökbara på titlar 
och beskrivningar. Man kan även filtrera utifrån längd på film, årskurser 
och ämnen. Läromedlen i SPSM Play vänder sig i huvudsak till elever 
som använder teckenspråk eller elever med hörselnedsättning och totalt 
finns nu 147 läromedel i videoplattformen, varav femton produkter är 
nya för i år. Tio stycken av dessa är mikrolektioner som tar upp olika 
ämnen på teckenspråk. Majoriteten av läromedlen är riktade till försko-
la och de obligatoriska skolformernas yngre elever. I stort sett samtliga 
material är tvåspråkiga, det vill säga att de kan användas både i tecken-
språksundervisning och i svenska.
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Tabell 25.  Antal egenutvecklade läromedel lämpliga för olika  
utbildningsformer

Utbildningsform 2018 2017 2016

Förskola 2 0 6

Obligatoriska skolformer 21 80 42

Gymnasium 9 24 16 

Vuxenutbildning 3 6 13

Tabellen visar hur många läromedel som är lämpliga för respektive utbildningsform. Ett läro-
medel kan passa för flera utbildningsformer, och en totalsumma skulle därför bli större än det 
faktiska antalet utvecklade läromedel. Det totala antalet läromedel redovisas i tabell 24.

Av de egenutvecklade läromedlen är tretton stycken utvecklade för 
elever i grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskolans individu-
ella program, och tio av dessa är digitala läromedel. 

En handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i 
matematik har utvecklats. Ett material som vänder sig till seende för att 
öka kunskaper och förståelse för punktskriftsläsning har tagits fram.

Anpassade läromedel

Myndigheten anpassar produkter enligt Upphovsrättslagen 17§. Dessa 
kallas anpassade läromedel i denna redovisning. I huvudsak är detta 
anpassningar av förlagsutgivet material för barn, ungdomar och vuxna 
med svår synnedsättning eller blindhet. Anpassade läromedel kan leve-
reras i olika format, såsom e-bok med olika sorters anpassningar eller 
som tryckt punktskrift. Om ett anpassat läromedel har levererats i olika 
format har varje format räknats som en anpassning.

Att anpassa ett läromedel innebär en anpassning av innehållet så att 
eleven kan följa med i övningar och löpande text. Det ritas även illustra-
tioner som sedan görs till taktila bilder. Anpassade produkter levereras 
oftast som e-böcker. För de lägre årskurserna dominerar dock tryckt 
punktskrift.

Ansökningar om anpassning av läromedel ökade efter skolrefor-
merna 2011 då det som en följd av reformerna producerades många nya 
läromedel av förlagen. Myndigheten har idag ett brett utbud av anpas-
sade läromedel i många ämnen. Produktionstakten hos förlagen har nu 
återgått till en mer normal nivå. Att myndigheten har ökat informatio-
nen till pedagoger om sitt utbud av redan anpassade läromedel bedöms 
också bedöms vara bidragande orsak till minskningen de senaste åren.

Skolorna beställer nu också i större utsträckning tryckt punktskrift 
till elever i högre årskurser och senare skolformer. Det ligger i linje 
med de råd som myndigheten ger om att det är önskvärt att elever ska 
fortsätta att utveckla sitt kunnande i att använda både digital och tryckt 
punktskrift.
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De läromedel som anpassats under 2018 har varit av omfattande 
komplexitet och därmed krävt mer pedagogisk bearbetning som till 
exempel taktila bilder. Under året har myndigheten ritat och producerat 
2 900 taktila bilder.

 
Tabell 26.  Antal anpassade läromedel lämpliga för olika utbildningsformer

Utbildningsform 2018 2017 2016

Förskola 0 0 1

Obligatoriska skolformer 112 163 156

Gymnasium 46 34 41

Vuxenutbildning 46 34 43

Ett läromedel kan passa för flera utbildningsformer, och en totalsumma skulle därför bli större 
än det faktiska antalet anpassade läromedel. Det totala antalet läromedel redovisas i tabell 24.

Myndigheten påverkar inte vilka läromedel skolorna ansöker om och 
därför kan antalet produkter som är lämpliga för respektive utbildnings-
form variera från år till år.

Samtliga läromedel som har anpassats för gymnasieskolan är också 
lämpliga att användas inom vuxenutbildningen.

Utvecklade symboler inom Alternativ och  
kompletterande kommunikation

Myndigheten tillgängliggör pictogrambilder, ritade tecken och bliss via 
de webbaserade symboltjänsterna Pictogram.se och Ritadetecken.se 
samt via språktjänsten Blissonline.

Tjänsterna används såväl av elever och vuxna som är i behov av alter-
nativ och kompletterande kommunikation (AKK) som personer i deras 
omgivning. Externa producenter som utvecklar läromedel med bildkom-
munikationsstöd ges tillgång via särskilda produktionslicenser.

Tabell 27. Antal utvecklade symboler 

Symbolsystem 2018 2017 2016

Pictogrambilder 80 80 60

Ritade tecken 98 80 111

Myndigheten utvecklar pictogrambilder och ritade tecken. Förutom de 
pictogrambilder och ritade tecken som utvecklades under 2018 revide-
rades 23 (40) pictogrambilder och 53 (30) ritade tecken. Antalet nya 
blissord i BlissOnline är beroende av hur många blissord som godkänts 
av Blissymbolics Communication International (BCI). Uppdateringar av 
innehållet i databaserna sker löpande. 

En genomgripande teknisk förändring av Pictogram.se har skett 
under året med bland annat mer tillgängligt användargränssnitt och 
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funktion för användning via mobil. I slutet av 2018 innehöll Pictogram.
se 2 289 (2 241) pictogrambilder, Ritade tecken 2 863 (2 757) tecken 
och BlissOnline 17 751 (14 181) symboler. Pictogram.se finns tillgäng-
ligt på 22 (22) språk. BlissOnline finns tillgängligt på 21 språk, varav 11 
är med begränsat innehåll kopplat till standardkartan.

För att sprida kunskap i och inspiration om användning av pictogram 
och kompletterande kommunikation färdigställdes under året ”Picto-
gram i tid och rum”. Materialet finns till försäljning i SPSM:s webbutik 
samt för gratis nedladdning via Pictogram.se.

Det samarbete som påbörjades under 2011 med Swedish Standards 
Institute SIS om standardisering av piktogram har fortsatt. Samarbetet 
har lett till att utvalda pictogrambilder numera ingår i standarden för 
publika informationssymboler, vilket kommer att bidra till ett mer till-
gängligt samhälle. 

Arbetet i den internationella arbetsgruppen för standardisering av pic-
togrambilder har fortsatt under året. Målet är att de länder som utveck-
lar pictogrambilder ska enas om gemensamma riktlinjer när det gäller 
placering, grafik och liknande samt utbyta erfarenheter och kunskaper 
utifrån de målgrupper som pictogrambilder utvecklas för.

Effekter

Tabell 28. Antal beställda och distribuerade läromedel

 2018 2017 2016

Egenutvecklade läromedel 20 540 20 949 20 548

Anpassade läromedel 1 149 1 201 1 266

Totalt 21 689 22 150 21 814

I tabellen redovisas efterfrågan som effektmått, illustrerat av antal beställda och distribuerade 
produkter. Efterfrågan ses som en effekt av att ett läromedel framställts av myndigheten. Även 
prestationen läromedelsinformation har inverkan på denna effekt.

Antalet sålda licenser av webbaserade läromedel för teckenspråkiga 
elever eller elever med hörselnedsättning visar på ett fortsatt positivt 
mottagande. Produkterna säljs som årsabonnemang för olika antal 
användare.   

Tabell 29. Antal sålda licenser inom AKK

Symbolsystem 2018 2017 2016

Bliss 327 321 348

Pictogram 1 917 1 994 1 870

Ritade tecken 4 922 3 305 2 424
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Antal sålda licenser fortsätter att öka då kännedomen om produkter-
na ökar. I statistiken medräknas inte förskrivningslicenser, som tecknas 
av habiliteringar för att kunna installera delar av produkternas innehåll 
på målgruppernas kommunikationsverktyg. För externa aktörer som 
önskar använda pictogrambilder eller ritade tecken i sin produktion 
tecknas speciella produktionsavtal.
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Läromedelsinformation
Myndigheten informerar om de egenutvecklade och anpassade läromed-
len genom flera kanaler: via läromedelskatalog, på konferenser, mässor, 
skolbesök och fysiska läromedelsutställningar på myndighetens kontor. 
Man informerar även digitalt via myndighetens webbplats där det finns 
en webbutik samt genom nyhetsbrev och sociala medier. Under 2018 
skickade myndigheten ut fem nyhetsbrev om läromedel. Syftet med ny-
hetsbrevet är att tipsa om nya läromedel och nyttan med dessa, samt om 
nyheter i tjänsten Hitta läromedel. Nyhetsbreven har drygt 2 600  
(1 600) prenumeranter.

Myndigheten har under 2018 fortsatt arbetet med att utveckla och 
marknadsföra den digitala tjänsten Hitta läromedel. En stor översyn och 
uppdatering av de publicerade läromedlen har gjorts. För att öka kän-
nedomen ytterligare har myndigheten genomfört flera kampanjer kring 
Hitta läromedel under året. Dessa insatser tillsammans med ett arbete 
för att optimera tjänsten i olika sökmotorer har samverkat till en stadig 
ökning av användningen av Hitta läromedel under året. I oktober no-
terades exempelvis 36 137 besök från datorer, surfplattor och mobiler. 
För ett år sedan låg motsvarande siffra på 20 000 besök. 8 888 (8 700) 
läromedel finns inlagda i Hitta läromedel vid slutet av 2018. Totalt har 
tjänsten haft drygt 210 000 (120 000) besök under 2018.

Under 2018 har myndigheten fortsatt arbetet med utveckling av myn-
dighetens webbutik. Antalet produkter i webbutiken är drygt 4 100  
(4 000). Ett tydligt beteende hos besökarna i butiken är att fler kunder 
laddar hem publikationer i pdf-format. Under året har tjänsten haft 
drygt 140 000 (100 000) besök. Myndighetens möjligheter att presen-
tera läromedlen på ett mer informativt och tillgängligt sätt har blivit 
bättre, med bland annat film.

En distributionslösning för myndighetens egenproducerade digitala 
läromedel har under 2018 utvecklats och läromedlen kan nu nås och 
nyttjas efter köp i webbutiken.
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 Ur instruktionen: 
1 §   Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd samt för utbildning i 

specialskolan och i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med  
specialskola.

7 §  Myndigheten ska särskilt verka för en ökad måluppfyllelse i specialskolan och 
i övrigt utveckla utbildningens kvalitet.

  Myndigheten ska erbjuda eleverna i specialskolan ett elevhemsboende1 med 
hög kvalitet och goda förutsättningar för en aktiv fritid.

8 §  Specialskolan ska ha skolenheter för elever från hela landet (riksskolor2) och 
skolenheter med regionala upptagningsområden (regionskolor).

Prestationer:
• Elever i undervisningen, antal och kostnader
• Elevresor, antal och kostnader
• Undervisningstid med behöriga lärare
• Avgångselever totalt respektive i betygsstatistiken, antal
• Elever i förskoleklass respektive fritidshem, antal och kostnader
• Elever i boendet, antal och kostnader.

Effekter:
• Betygsresultat i regionskolorna
• Tvåspråkighet
• Betygsresultat i Hällsboskolorna.

Övrig redovisning:
• Resultat av myndighetens arbete när det gäller att fler elever ska nå 

kunskapskraven i specialskolan.
• Inskrivningsenkät
• Kvalitetsutveckling i specialskolan
• Elevutvecklingen totalt i specialskolan
• Kvalitetsutveckling inom boende och fritid.

Inom SPSM finns fem skolenheter med regionalt upptagningsområde, 
vars målgrupp är elever som är döva eller som har en hörselnedsättning:
• Kristinaskolan, Härnösand
• Manillaskolan, Stockholm
• Birgittaskolan, Örebro
• Vänerskolan, Vänersborg
• Östervångsskolan, Lund.

1 Inom myndigheten används begreppet elevboende. 
2 Inom myndigheten används begreppet nationella skolor. 
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Det finns två skolenheter med nationellt upptagningsområde, vars mål-
grupper är elever med grav språkstörning:
• Hällsboskolan, Umeå
• Hällsboskolan, Stockholm.

Det finns en skolenhet med nationellt upptagningsområde, vars mål-
grupp är elever med synnedsättning i kombination med ytterligare 
funktionsnedsättning:
• Ekeskolan, Örebro.

Dessutom finns en skolenhet med nationellt upptagningsområde, vars 
målgrupp är elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombi-
nation med utvecklingsstörning samt elever med medfödd dövblindhet. 
• Åsbackaskolan, Örebro.

Samtliga skolenheter utom Manillaskolan har elevboende i anslutning 
till skolan. Skolenheterna har också förskoleklass och fritidshem i an-
slutning till verksamheten.

För att möta prognostiserade elevökningar planerar myndigheten att 
öppna ytterligare en skola för elever med grav språkstörning i Stock-
holm. Vid sidan av de existerande Hällsboskolan Umeå och Hällsbo-
skolan Stockholm kommer Hällsboskolan Mälarhöjden att öppna till 
höstterminen 2019.
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Undervisning  
i specialskolan  
inklusive förskoleklass 
och fritidshem

Prestationer
Tabell 30. Antal elever i undervisningen, inskrivna i specialskolan

 2018 2017 2016

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Flickor 267 41% 260 40% 259* 40%

Pojkar 392 59% 390 60% 381* 60%

Totalt 659 100% 650 100% 640 100%

Tabellen visar antalet inskrivna elever i specialskolan per 15 oktober respektive år  
(det mätdatum då skolorna lämnar statistik till Skolverket).

* Jämförelsetal flickor och pojkar för 2016 har korrigerats jämfört med årsredovisning 2016.

Under 2018 har elevantalet i specialskolan ökat för sjätte året i rad. 
Antalet inskrivna elever i specialskolan har ökat med nio mellan 2017 
och 2018. De regionala skolorna har minskat med fyra elever och de 
nationella skolorna har ökat med tretton elever. Det finns stora lokala 
skillnader mellan de regionala skolorna, där antalet elever minskat på 
tre skolor och ökat på två skolor. Av de nationella skolorna ökar Hälls-
boskolan i Stockholm mest med tio elever. 

När det gäller fördelningen mellan flickor och pojkar har det, i speci-
alskolan, alltid funnits en mindre men ändå konstant överrepresentation 
med cirka 55 procent pojkar. I de regionala skolorna är fördelningen 
den nämnda medan Hällsboskolorna har en betydande överrepresenta-
tion av pojkar, år 2018 var det 68 (69) procent pojkar på dessa skolor. 
Fördelningen mellan flickor och pojkar på Hällsboskolorna följer, över 
tid, samma mönster som myndigheten ser när det gäller rådgivningsupp-
drag inom specialpedagogiskt stöd. Det vill säga att pojkar är kraftigt 
överrepresenterade i samband med frågeställningar som rör tal- och 
språksvårigheter.
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Tabell 31. Kostnader för undervisningen totalt och per elevplats

2018 2017 2016

Kostnader för undervisningen totalt, tkr 454 321 415 387 386 960

Antal elever 659 650 640

Kostnad per elevplats, tkr 689 639 605

Kostnader för undervisningen totalt i myndigheten har ökat med cirka 
nio procent sedan föregående år. Samtidigt har elevantalet ökat med 
en dryg procent, vilket ger en kostnadsökning per elev med cirka sju 
procent.

Kostnadsökningarna kan härledas bland annat till att en beredskap 
för fortsatt ökande elevantal behöver byggas upp. En ny skolenhet  
etableras för Hällsboskolan Stockholm inför 2019, vilket medfört  
merkostnader under 2018. 

Tabell 32. Kostnader för undervisningen per skolenhet, tkr

Skolenhet 2018 2017 2016

Birgittaskolan 89 209 82 634 74 320

Kristinaskolan 26 518 29 007 33 469

Manillaskolan 53 803 52 839 55 478

Vänerskolan 46 527 40 990 36 788

Östervångsskolan 54 544 51 793 52 233

Hällsboskolan i Umeå 36 407 28 986 23 240

Hällsboskolan i Stockholm 89 058 79 307 66 014

Åsbackaskolan 11 813 9 908 8 123

Ekeskolan 46 442 39 923 37 295

Totalt 454 321 415 387 386 960

Tabell 33. Kostnader för undervisningen per elevplats och skolenhet, tkr

Skolenhet 2018 2017 2016

Birgittaskolan 599 540 492

Kristinaskolan 947 784 1 046

Manillaskolan 791 734 597

Vänerskolan 684 683 681

Östervångsskolan 627 632 746

Hällsboskolan i Umeå 628 509 415

Hällsboskolan i Stockholm 543 515 431

Åsbackaskolan 1 477 1 239 1 354

Ekeskolan 1 601 1 479 1 492

Totalt 689 639 605
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Kristinaskolans kostnader har minskat tydligt, men eftersom skolan 
har tappat i elevantal, blir effekten trots detta en ökad kostnad per elev. 
Manillaskolan har en liknande situation. 

Hällsboskolorna i Umeå och Stockholm har ökade kostnader både 
totalt och per elev, vilket huvudsakligen kan kopplas till ökade lokal- 
och personalkostnader för att möta en förväntad elevökning. I Stock-
holm finns även en effekt av ökade lönekostnader då konkurrensen om 
behöriga lärare påverkar lönenivån.

Tabell 34. Kostnader för elevresor totalt och per elev

 2018 2017 2016

Kostnader totalt 42 143 41 588 41 860

Antalet elever som omfattas 648 633 640

Kostnad per elev 65 66 65

De totala kostnaderna för elevresor, liksom kostnaden per elev, är i stort 
sett oförändrad. Skillnad i kostnad mellan olika elever är i realiteten 
mycket stora, eftersom det är så individanknutet vilken typ av resor som 
krävs. Variationen mellan åren är nära kopplad till hur många och vilka 
elever som det enskilda året omfattar.

Tabell 35. Tid fördelad per aktivitet inom specialskolan

Aktiviteter inom specialskolan 2018 2017 2016

Undervisning 41% 41% 40%

Övrigt elevstöd 34% 32% 32%

Boende/fritid 14% 16% 18%

Förskoleklass och Fritidshem 11% 11% 10%

Totalt 100% 100% 100%

I nedlagd tid ingår all tid som arbetas inom specialskolan, det inklude-
rar utöver undervisning exempelvis boende och servicefunktioner inom 
området. Antalet timmar totalt inom specialskolan var cirka 590 000 
vilket är en ökning med 20 000 timmar sedan föregående år. Ökningen 
har skett inom undervisning, övrigt elevstöd (vilket till största delen 
avser tid för elevassistenter) samt förskoleklass och fritidshem.  

I övrigt elevstöd ingår utöver elevassistenters tid exempelvis elevhälsa, 
studie- och yrkesvägledning (SYV) och elevresor.
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Cirkeldiagram 1. Total undervisningstid med lärare fördelat på  
 behörighetskategorier

  Behöriga speciallärare  Behöriga grundskollärare Obehöriga
 och specialpedagoger

Mätningen genomfördes efter tredje kvartalet och avser redovisad tid i undervisning med elev 
för den personal som i Skolverkets personalstatistik den 15 oktober klassificerats som lärare.

När myndigheten mäter den totala undervisningstid som lärare har med 
elever inom specialskolorna, uppgår andelen tid med behöriga speciallä-
rare och specialpedagoger till 30 (28) procent. Andelen undervisningstid 
med lärare som har behörighet för undervisning i grundskolan uppgår 
till ytterligare 52 (53) procent. Andelen undervisningstid med obehöriga 
lärare uppgår totalt till 18 (19) procent.

Fram till och med läsåret 2017–2018 var behöriga speciallärare och 
behöriga specialpedagoger behöriga att undervisa i specialskolan. Med 
den nya behörighetsförordningen för specialskolan är även behöriga 
grundskollärare i många fall behöriga att undervisa i specialskolan. 

Avgångselever

Tabell 36. Antal avgångselever i betygsstatistiken och totalt

2018 2017 2016

Antal avgångselever i betygsstatistiken 76 57 40

Antal avgångselever totalt 82 65 58

Antalet avgångselever totalt i specialskolan har de senaste åtta åren va-
rierat mellan 90 och 43 elever. Antalet avgångselever i betygsstatistiken 
är alltid färre, eftersom det finns ett antal elever inom specialskolan som 
följer grundsärskolans kursplaner och dessa elever ingår inte i betygssta-
tistiken. Storleken på gruppen avgångselever i relation till totala antalet 
elever i specialskolan varierar stort mellan åren. 

Av avgångsklassen 2018 var nio av 82 elever nyanlända, 11 procent 
(9 procent). Motsvarande andel för grundskolan år 2017 var cirka 7 
procent. 
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Under 2018 hade 40 (40) procent av specialskolans elever annat mo-
dersmål än svenska. Motsvarande andel i grundskolan var cirka 27 pro-
cent. Detta får betydelse i en elevgrupp där många antingen är i behov 
av teckenspråk eller har en grav språkstörning. För de teckenspråkiga 
eleverna innebär det att de behöver förhålla sig till ett tredje eller fjärde 
språk (utöver teckenspråk, svenska och engelska).

Förskoleklass och fritidshem

Tabell 37. Antal barn och elever i förskoleklass och fritidshem

 2018 2017 2016

Antal elever i förskoleklasser 34 26 33

Antal elever i fritidshem 257 253 256

Tabell 38. Kostnader för förskoleklass och fritidshem

Kostnader, tkr 2018 2017 2016

Kostnad för förskoleklass 8 215 8 533 8 062

Kostnad för fritidshem 43 586 43 086 38 545

Kostnaderna för förskoleklass och fritidshem är i stort sett oförändrade 
sedan föregående år, trots en viss ökning av antalet elever. 

Effekter 
Betyg för avgångselever definieras som en effekt av prestationen un-
dervisning i specialskolan, även om det finns en mängd faktorer som 
påverkar kunskapsresultaten utöver själva undervisningen. Myndigheten 
redovisar betygsresultaten vid de regionala specialskolorna och Hälls-
boskolorna var för sig. Orsaken är att målgrupperna för regionskolorna 
och Hällsboskolorna är helt olika, vilket innebär att förutsättningarna 
för måluppfyllelse skiljer sig väsentligt åt. Elevantalet på Hällsboskolor-
na har ökat kraftigt de senaste åren vilket innebär att avgångseleverna 
från dessa utgör en allt större andel av det totala antalet avgångselever. 
2018 utgör avgångseleverna från Hällsboskolorna 20 (19) procent av 
det totala antalet avgångselever i betygsstatistiken. 

Betygsresultat för avgångselever på Ekeskolan och Åsbackaskolan re-
dovisas inte då elever på dessa skolor endast i undantagsfall läser enligt 
specialskolans kursplaner.
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Betygsresultat i regionskolorna

Diagram 3. Andel avgångselever vid regionskolorna med behörighet till  
 yrkesprogram 2014–2018

Diagrammet visar andelen avgångselever med behörighet till yrkespro-
grammet varje enskilt år under perioden 2014 till 2018. Andelen elever 
som nått detta mål har varierat mellan varje enskilt år, men legat un-
gefär mellan 40 och 60 procent över tid. Avgångsklasserna 2018 ligger 
under den genomsnittliga måluppfyllelsen för perioden 2014 till 2018. 
Vid jämförelse med de senaste fem åren kan det tyckas som en trend 
med ökade andelar elever utan behörighet. Sett över en 20-årsperiod är 
det för tidigt att dra sådana slutsatser då elevernas resultat varierat kraf-
tigt med höga upp- och nedgångar över tid. Under året har myndigheten 
undersökt den elevgrupp som har störst utmaningar inom specialskolan 
för att kunna utveckla och förbättra stödet till denna elevgrupp.  

Tabell 39.  Avgångselever med behörighet till gymnasieprogram,  
vid regionskolorna

2018 2017 2016

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Avgångselever med behörighet till 
gymnasieskolans högskoleförbere-
dande program 26 44% 22 48% 17 50%

Avgångselever med behörighet till 
gymnasieskolans yrkesprogram 

26 44% 22 48% 17 50%

Avgångselever utan behörighet 33 56% 24 52% 17 50%

Summa avgångselever 
i betygsstatistik 59 100% 46 100% 34 100%

Andelen avgångselever med behörighet till gymnasieskolans högskole-
förberedande program är 2018, i likhet med tidigare år, densamma som 
andelen med behörighet till yrkesprogram. Det indikerar att de elever 
som lyckas med kärnämnena, normalt även får godkänt i övriga ämnen. 
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Statistiken bekräftar också att de elever som missar något kärnämne, 
ofta saknar betyg i flera ämnen.

Antalet avgångselever har varierat mellan enskilda år, men det har 
alltid varit en relativt sett liten elevgrupp. Eftersom en enskild elev utgör 
en så stor andel av den totala gruppen, ger det en tydlig påverkan på 
betygsstatistiken. 

Tvåspråkighet

Specialskolan ska tillhandahålla en utbildning motsvarande den i grund- 
och grundsärskolan samt, inom ramen för denna utbildning, även ge de 
elever som har behov av svenskt teckenspråk tillgång till en tvåspråkig 
undervisning och språkmiljö. Specialskolan för elever som är döva eller 
har hörselnedsättning erbjuder en miljö som ger möjlighet att utveckla 
teckenspråk i samspel med jämnåriga och få undervisning på svenskt 
teckenspråk eller svenska. Respekten för båda språken är viktig. I situa-
tioner där alla ska ha möjlighet att vara delaktiga blir teckenspråket det 
gemensamma kommunikationsspråket.

I syfte att stärka elevernas språkutveckling arbetar specialskolorna 
bland annat utifrån ett dokument med konkreta riktlinjer, som ska 
leda till ett respektfullt språkklimat och att alla elever får möjlighet att 
utveckla två språk. Inom samtliga specialskolor samarbetar också lärare 
med kompletterande språkkompetenser och man säkerställer att under-
visningsspråken anpassas till elevernas kunskapsinhämtning.

Tabell 40.  Antal avgångselever med minst betyg E i svenska och 
teckenspråk vid regionskolorna

2018 2017 2016

Antal avgångselever i betygsstatistik 59 46 34

Avgångselever med minst betyg E i svenska 
och teckenspråk 31 29 19

I tabellen anges antalet elever som läst både svenska och teckenspråk samt hur många av 
dessa som uppnått minst betyget E i båda ämnena.

Andelen avgångselever som läst både svenska och teckenspråk och som 
nått minst betyget E i båda språken följer i stort utfallet när det gäller 
andelen elever med behörighet till gymnasieskolans yrkes- eller hög-
skoleförberedande program år 2018. Eftersom elevgruppen är så liten 
och man jämför olika elevgrupper mellan åren, är det dock svårt att dra 
några slutsatser av detta.
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Betygsresultat i Hällsboskolorna

Diagram 4. Andel avgångselever vid Hällsboskolorna  
 med behörighet till yrkesprogram 2014–2018

Diagrammet visar andelen avgångselever med behörighet till yrkespro-
grammet vid varje enskilt år under perioden 2014 till 2018. 

Tabell 41.  Avgångselever vid Hällsboskolorna med behörighet till  
gymnasieprogram

2018 2017 2016

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Avgångselever med behörighet till 
gymnasieskolans högskoleförbere-
dande program 3 20% 3 27% 1 17%

Avgångselever med behörighet till 
gymnasieskolans yrkesprogram 3 20% 3 27% 1 17%

Avgångselever utan behörighet 12 80% 8 73% 5 83%

Summa avgångselever i betygs-
statistik 15 100% 11 100% 6 100%

Andel avgångselever med behörighet till gymnasieskolans högskoleför-
beredande program är 2018 densamma som andelen med behörighet till 
yrkesprogram. 

Antalet avgångselever har över tid varierat mycket mellan enskilda år, 
men det har alltid varit en liten elevgrupp. Det ger en tydlig påverkan på 
betygsstatistiken eftersom en enskild elev utgör en så stor andel av den 
totala gruppen.
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Resultat av myndighetens 
arbete för att fler elever 
ska nå kunskapskraven  
i specialskolan
Specialpedagogiska skolmyndigheten har under flera år på uppdrag av 
regeringen beskrivit de särskilda insatser som myndigheten gjort för 
att elever ska nå kunskapskraven. Regeringen har i regleringsbrevet 
för 2017 och 2018 efterfrågat en beskrivning av insatsernas resultat. I 
årsredovisningen för 2017 presenterade myndigheten en jämförelse av 
meritvärden mellan elever i avgångsklasserna under 2002–2006  och 
elever i avgångsklasserna under 2013–2017. Resultatet visade på en po-
sitiv utveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten gör bedömningen 
att det inte har skett betydelsefulla förändringar av den resultatbilden på 
ett år. 

I år väljer myndigheten att redovisa en fördjupad analys av den 
elevgrupp som har de största utmaningarna i specialskolan. Detta för 
att kunna utveckla och förbättra stödet till eleverna så att även den här 
gruppen likt andra ungdomar kan söka vidare i utbildningssystemet 
utifrån betyg, intresse och förmåga. Analysen omfattar åren 2016–2018 
och de elever som erhöll betyg i färre än nio ämnen och saknade betyg i 
ett eller flera av huvudämnena engelska, matematik och svenska. Totalt 
var det 49 elever av 173, 27 procent, under åren 2016–2018.

Denna elevgrupp har så stora svårigheter i skolan att de inte når be-
hörighet till gymnasieskolan. De har inte betyg i huvudämnena engelska, 
svenska och matematik eller tillräckligt många betyg i övriga ämnen. 
Den här gruppen av elever fanns för tio år sedan och finns fortfarande 
kvar. Elevgruppen är stor till antalet och i specialskolan varierar den 
från en femtedel upp till en tredjedel.

Pojkar är överrepresenterade i denna elevgrupp jämfört med den to-
tala elevgruppen i specialskolan. Vad gäller meritpoäng eller antalet äm-
nen de får betyg i, finns ingen större skillnad mellan pojkar och flickor. 

I diagrammet nedan kan man utläsa att i urvalsgruppen är det bara 
6–10 procent av eleverna som har betyg i ämnena engelska och svenska. 
Motsvarande andel bland övriga elever är 70–80 procent. För elever 
som har en dövhet eller grav hörselnedsättning är svenska och engelska 
att betrakta som främmande språk. Det kan förklara att två av tio i 
jämförelsegruppen har svårigheter, men det förklarar inte den låga mål-
uppfyllelsen för urvalsgruppen. Detta tyder på en stor språklig faktor 
som påverkar möjligheten för urvalsgruppen att nå lägst betyget E i alla 
ämnen.
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Diagram 5.  Andel av eleverna som har betyg i ett urval av ämnen

Andel (%) av eleverna i urvalsgruppen som har betygen A–E i de olika ämnena i jämförelse 
med övriga elever i specialskolan. Hällsboskolans elever har inte ämnet teckenspråk. 

I urvalsgruppen är det 50 procent av eleverna som får betyg i ämnet 
teckenspråk. För de övriga eleverna i de regionala skolorna är det 100 
procent som får betyg i ämnet. För nyanlända elever är teckenspråk 
ibland ett helt nytt språk vilket påverkar kunskapsinlärning och sociala 
relationer. Skillnaden mellan betygsresultatet i teckenspråk och i ämnena 
svenska och engelska kan bero på att många nyanlända har med sig ett 
främmande teckenspråk när de kommer till de regionala skolorna. 

Inga elever i urvalsgruppen har betyg i matematik. I gruppen övriga 
elever får närmare 75 procent betyg i matematik. Det här visar att äm-
net matematik, kursinnehåll och betygskriterier, innebär störst svårighe-
ter för de elever som är i behov av mest stöd.

En förklaring till skillnaderna mellan den elevgrupp som har de 
största utmaningarna i specialskolan och övriga elever i specialskolan är 
föräldrarnas utbildningsnivå. Som framgår av diagrammet nedan så är 
det vanligare i urvalsgruppen att föräldrarnas utbildningsnivå är lägre 
eller okänd. Det omvända gäller för eleverna i jämförelsegruppen där de 
flesta föräldrar har en känd utbildningsnivå. I diagrammet nedan visas 
utbildningsnivå för föräldrar i urvalsgruppen, föräldrar för övriga elever 
i specialskolan samt utbildningsnivå för hela befolkningen.
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Diagram 6.  Föräldrars utbildningsnivå i jämförelse med SCB:s uppgifter 
om hela befolkningen 16–74 år

Utbildningsnivå för föräldrar till elever i urvalsgruppen, övriga elever i specialskolan och  
nationell statistik från SCB.

Att andelen ”uppgift saknas” är högre i urvalsgruppen tyder på att 
gruppen innehåller betydligt fler elever med utrikes bakgrund. Detta 
bekräftas i diagrammet nedan

Diagram 7. Föräldrar, andel i procent, inrikes och utrikes födda
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Som framgår av diagrammet är det vanligare i urvalsgruppen att 
föräldrarna är födda utomlands eller att uppgift saknas. Det omvända 
gäller för övriga elever i specialskolan där föräldrarna i större utsträck-
ning är födda i Sverige.

Skolkommissionen presenterade i sitt betänkande ett index som ska 
ligga till grund för fördelning av statsbidrag i syfte att utjämna socio-
ekonomiska faktorers betydelse för skolresultaten. Myndigheten har 
tittat på avgångselevernas kommunadresser och analyserat om skolkom-
missionens index kan berätta något om urvalsgruppen i förhållande till 
jämförelsegruppen och kommit fram till att sambandet mellan skolre-
sultat och kommunernas socioekonomiska faktorer i de kommunala 
grundskolorna inte stämmer i specialskolan.

Men som Skolkommissionen konstaterar så räcker inte enbart det 
individuellt riktade stödet utan andra samhällsinsatser måste till för att 
utjämna de skillnader som uppstår på grund av bland annat socioeko-
nomiska bakgrundsfaktorer. Myndighetens analys bekräftar att det finns 
en koppling mellan föräldrars utbildningsnivå samt huruvida föräld-
rarna är inrikes eller utrikes födda.

Skolkommissionens pekande på socioekonomiska faktorer stämmer 
väl med specialskolan. Det index som arbetats fram fungerar dock inte 
för elevgruppen i specialskolan. Profilen på elevernas hemkommuner 
spelar mindre roll. Det finns ej heller någon skillnad mellan skolornas 
kommunplacering vad gäller urvalsgruppens resultat.

Att andelen utrikes födda är större i urvalsgruppen behöver upp-
märksammas då effekten av bostadssegregation och, eller svårigheter 
att etablera sig på arbetsmarknaden kan ha haft effekter på barnens 
skolresultat. Den språkliga faktorn med mindre kunskaper i svenska och 
svenskt teckenspråk har betydelse men kan också ha förstärkts av andra 
faktorer.  
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Enkät till nyinskrivna 
elever under hösten
Under hösten 2018 införde myndigheten en inskrivningsenkät för de 
elever som börjar i specialskolan. Resultatet utifrån höstens enkäter 
ger vid handen att cirka en tredjedel av eleverna började i förskole-
klass och en tredjedel i årskurs 1. Resterande tredjedel började i övriga 
årskurser. Av de elever som började i årskurserna 2–8 kom hälften från 
grundskolan,en tredjedel var nyanlända medan övriga elever kom från 
andra skolalternativ. Enkätsvaren visar att drygt hälften av eleverna som 
började i specialskolan under hösten bor i närheten av specialskolan. En 
dryg tredjedel av eleverna dagpendlar och av dem reser över en timme, 
enkel väg. Några elever väljer att bo i specialskolans boende.

Minst en fjärdedel av elevernas familjer flyttade närmare specialsko-
lan mindre än ett år före skolstart. Av dem flyttade de allra flesta mer 
än tio mil. En så pass lång flytt indikerar att familjen prioriterat barnets 
skolgång då det avståndet ofta kan antas leda till att föräldrarna tvingats 
byta jobb och att man fått lämna lokal social samvaro.

De främsta anledningarna till att man väljer specialskolan är den 
språkliga och anpassade miljön samt lärarnas specialkompetens. Detta 
gäller för samtliga elever som började under hösten 2018.

Kvalitetsutveckling i specialskolan
För att skapa en god lärmiljö inom specialskolan krävs att alla elever 
känner sig trygga. Elever ska inte utsättas för kränkningar eller andra 
diskriminerade handlingar. Myndigheten arbetar med årliga planer mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barn och 
elever. I början av året genomfördes en enkätmätning som visade att 74 
procent av eleverna upplever en trygg lärmiljö. För att öka tryggheten 
har både lärare och elever varit delaktiga. Skolorna lyfter fram kunskap 
om otrygga platser, förstärkt och tydligare vuxenansvar samt betydelsen 
av att öka förståelsen hos elever att hantera skillnader i kommunikation 
och språk.  

Som en del i ett proaktivt och långsiktigt arbete med att öka trygg-
heten har myndigheten under året instiftat en ny roll som barnombud. 
Detta för att barn och unga i vår verksamhet alltid ska känna att man 
kan vända sig till någon vuxen för att få stöd och råd om det inte finns 
någon i närheten man kan anförtro sig åt. 

Under året har myndighetens internrevisor genomfört en granskning 
av elevers trygghet i specialskolan utifrån hur myndigheten arbetar för 
att främja elevernas trygghet och hur elevernas upplevelse av trygghet 
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är. Den sammanfattande bedömningen är att myndigheten bedriver ett 
systematiskt arbete som bland annat ska säkerställa elevers trygghet. 
För att främja elevernas trygghet i specialskolan genomförs bland annat 
ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete som ger stöd och styrning 
till regioner och skolor. Riskanalyser i elevernas skolmiljö görs återkom-
mande och i samband med förändringar. Skolorna uppger att åtgärder 
vidtas med utgångspunkt i vad som framkommer genom enkäter och 
andra uppföljningar.

Inom det systematiska kvalitetsarbetet har den tredje cykeln genom-
förts under året. Det är en långsiktig satsning och ytterst syftar till att 
eleverna ska lyckas bättre i sitt lärande. Detta ska uppnås genom likvär-
dighet mellan skolorna samt att myndigheten identifierar och arbetar 
med att skapa en samsyn kring olika utvecklingsområden. Kvalitets-
arbetet utgår från att myndigheten dokumenterar verksamheten på ett 
systematiskt och ändamålsenligt sätt som även knyter an lokalt. Detta 
säkerställs genom protokollförda dialoger med respektive skola där pro-
tokollen ligger till grund för det lokala utvecklingsarbetet likväl som för 
planering och beslut om nationellt stöd till skolorna. Två områden är 
tongivande i det systematiska kvalitetsarbetet. Det första är en bedöm-
ning av hur skolorna arbetar enligt gällande styrdokument. Det andra är 
en bedömning av resultatet. Årligen genomförs två dialoger med res-
pektive skola, en för respektive område och som föregåtts av självskatt-
ningsskalor. Under året noteras att skolorna har i allt högre omfattning 
etablerat ett systematiskt arbetssätt vad gäller resultatuppföljning och 
analys. 

Det långsiktiga arbetet med att processorientera myndigheten har 
fortgått även under 2018 men det är svårt att härleda kortsiktiga effek-
ter på elevnivå. Inom ramen för den processorganisation som infördes 
under 2014 sker ett utvecklingsarbete för att ge varje elev förutsätt-
ningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Myndigheten 
har efter etableringsmätning inlett en översyn av processen ”Arbeta 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” i syfte att 
tydliggöra innehåll och förenkla genomförande. Även översyn av pro-
cessdokumentationen kopplad till processen ”Hantera trakasserier och 
kränkande behandling” har påbörjats under året. 

Under 2018 har förändringar i behörighetsförordningen beslutats. 
Genom förändringen kan specialskolan tillsvidareanställa behöriga 
grundskolelärare samt speciallärare med annan inriktning än den profil 
som skolan har och på så sätt under kommande år öka kvaliteten i 
undervisningen. Myndighetens långsiktiga satsning med att möjliggöra 
att anställda lärare vidareutbildas till speciallärare under vissa förut-
sättningar har fortsatt under 2018, om än i mindre skala än tidigare år. 
Totalt sett har antalet behöriga speciallärare inom specialskolan nära 
fördubblats under perioden 2013–2018, från 37 till 76 stycken i och 
med programmet. Antalet sökande till utannonserade tjänster till spe-
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ciallärare är fortsatt lågt vilket hänger samman med hög efterfrågan i 
kommunerna och få utexaminerade. 

Utbildning av lärare i teckenspråk på avancerad nivå har komplet-
terats och myndigheten har under året tagit fram material och metod 
samt plan för bedömning av personalens färdighetsnivå i teckenspråk i 
de tvåspråkiga skolorna. Under året har en språkplan för de tvåspråkiga 
skolorna implementerats. 

Specialskolan har i samverkan med Skolverket tagit fram den nya mo-
dulen Läslyftet riktad till skolans undervisande personal.

En kostvägledning har tagits fram som gäller alla skolor och boen-
den som serverar måltider. Detta för att verksamheten ska hålla en god 
kvalitet på den kost som serveras och främja hälsosamma levnadsvanor. 
Den klargör också ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och 
utgör ett styrmedel i målarbete, uppföljning och utvärdering av verk-
samheten.

En enkätmätning som genomfördes under året visar att 89 procent av 
eleverna upplever ett fritidshem av god kvalitet. Myndighetens arbete 
med kvalitetsutveckling inom fritidshemmen består av ökad struktur 
och kompetenshöjning.

Elevutvecklingen totalt  
i specialskolan

Tabell 42. Totalt antal elever i specialskolans verksamhet

2018 2017 2016

Inskrivna elever 659 650 640

Elever i förskoleklass 34 26 33

Deltidselever 42 41 49

Teckenspråk för syskon/CODA 306 402 439

Totalt 1041 1119 1 161

Utöver de elever som är inskrivna i specialskolan och dess förskoleklass 
finns också ett antal andra elever i verksamheten. 

Deltidselever är elever som är döva eller har en hörselnedsättning som 
gör att de tillhör specialskolans målgrupp men går i grundskola nära 
hemmet. Genom avtal med elevernas hemkommun erbjuds eleverna del-
tidsvistelse i specialskolan i syfte att erbjuda individuella lösningar med 
inkluderande och flexibel lärmiljö som ökar deras möjligheter att klara 
kunskapskraven. 

Specialskolorna arbetar med en gemensam process för deltidsutbild-
ning. Den fokuserar till stor del på samarbete mellan pedagogerna 
i specialskolan och hemkommunen. Målen för utbildningen är att 
eleverna erbjuds individuella lösningar så att deras möjligheter att nå 
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kunskapskraven ökar, att eleven stärker sin identitet och självkänsla och 
får en ökad hörselmedvetenhetenhet samt att lärmiljön i specialskolan 
är inkluderande

SPSM har uppdraget att bedriva teckenspråksutbildning för syskon 
och CODA. Syskon är elever som har syskon som är döva eller har 
en hörselnedsättning. CODA, det vill säga är elever som har föräldrar 
som är döva (förkortningen står för Children Of Deaf Adults). Många 
av dessa elever kommer till specialskolan med jämna mellanrum inom 
ramen för teckenspråkskurser. 

Myndigheten har etablerat en verksamhet med fjärrundervisning i 
teckenspråk som komplement för elever med deltidsundervisning eller 
elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselned-
sättning. Vid årets slut omfattade den 50 (27) elever och myndigheten 
ser ett ökat intresse för fjärrundervisning inom specialskolans målgrupp.

Elever som har fjärrundervisning kopplar en gång i veckan upp sig på 
Skype från sin hemskola. Där träffar de sin teckenspråkslärare och sina 
klasskamrater , det vill säga elever från andra skolor som också vill lära 
sig svenskt teckenspråk. En fjärrlektion är 30–45 minuter lång beroende 
på vilken årskurs eleven går i. Undervisningsgrupperna är små (tre till 
fem elever i varje grupp) och eleven är med i samma grupp under hela 
läsåret. Eleverna måste inte ha några förkunskaper för att delta. Tecken-
språksläraren anpassar undervisningen efter elevernas kunskapsnivå och 
sätter ihop grupper där alla kan ungefär lika mycket. För att lära sig 
svenskt teckenspråk fullt ut behöver eleven träffa andra teckenspråkiga 
i en teckenspråkig miljö. Myndigheten rekommenderar därför att elever 
som får fjärrundervisning också kommer till en specialskola med jämna 
mellanrum, till exempel via deltidsutbildning eller teckenspråksveckor.
 
Tabell 43. Antal ansökningar till specialskolan

2018 2017 2016

Ansökningar till regionskolor 79 94 82

Ansökningar till nationella skolor 120 145 115

Totalt 199 239 197

Tabellen redovisar antalet ansökningar under respektive kalenderår.

Ansökningar till specialskolorna ökade kraftigt under åren 2012 till 
2015. Därefter har ansökningarna fluktuerat på så vis att de ena året 
sjunkit med ett 40-tal ansökningar för att året efter återigen stiga. Det är 
för tidigt att dra några slutsatser av detta mönster.    
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Boende och fritid för 
specialskolans elever

Prestationer
Tabell 44. Boendeelever vid specialskolorna

Kön
2018 2017 2016

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Flickor 28 46% 34 50% 34 44%

Pojkar 33 54% 34 50% 43 56%

Totalt 61 100% 68 100% 77 100%

Boende är en service och ett stöd till de elever som på grund av avstånd 
annars inte hade fått tillgång till specialskolan. Fördelningen av pojkar 
och flickor är 2018 jämnare än den fördelning som finns i specialskolan 
i stort.

Tabell 45. Kostnader för boende och fritid och per boendeelev

Kostnader i boende och fritid 2018 2017 2016

Kostnad i boendet totalt, tkr 97 550 94 612 90 862

Antal elever som omfattas 61 68 77

Kostnad per boendeelev, tkr 1 599 1 391 1 180

Totala kostnader för boendet har ökat med tre procent, samtidigt som 
antalet boendeelever har minskat med nio procent. Effekten blir att 
kostnaden per elev har ökat med 15 procent. Inom verksamheten har 
det under året funnits vissa kostnader av engångskaraktär som kan spå-
ras i denna utveckling.
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Fritidsaktiviteter
SPSM har ansvar för att arrangera fritidsaktiviteter för de elever som 
bor i elevboende. Fritidsutbudet varierar till innehåll och form beroende 
på elevernas önskemål och utbud på orten. Syftet med fritidsaktiviteter-
na är, förutom avkoppling, att eleverna ska få möjlighet till en menings-
full fritid, lär sig ta ansvar samt utveckla sin sociala kompetens. Elev-
erna får möjlighet att välja och utforma sina fritidsaktiviteter utifrån 
sina individuella förutsättningar och detta sker i samverkan med vård-
nadshavarna. Fritidsaktiviteterna ordnas i egen regi eller i samverkan 
med lokala föreningar i kommunen. Vanligtvis är det idrottsaktiviteter 
som står till buds men även vissa kulturella aktiviteter. Skolan följer upp 
elevernas fritidsaktiviteter och hälsa på individnivå i utvecklingssamtal, 
med vårdnadshavare och vid personalmöten. En aktiv och meningsfull 
fritid skapar gemenskap bland eleverna och ger också en extra dimen-
sion i utvecklingen av elevernas tvåspråkighet med den teckenspråkiga 
miljön.

Kvalitetsutveckling inom  
boende och fritid
Specialskolans boendeverksamhet är en pedagogisk verksamhet, som 
har eleven och elevens utveckling i fokus. Utgångspunkten är att bar-
nens bästa alltid kommer i främsta rummet. Verksamheten är utformad 
i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla 
i skolan främjar aktningen för varje människas egenvärde och respekten 
för den gemensamma miljön. 

Eleverna är delaktiga i sitt boende när det gäller regler, rutiner, akti-
viteter och fysisk miljö genom husmöten där alla har möjlighet att föra 
fram sin åsikt. Mötena sker under demokratiska former. 

Boendet har en nära samverkan med vårdnadshavare och skola för 
att kunna stötta elevers kunskapsutveckling och läxläsning. Vårdnads-
havare har möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör elever i boendet. 

Utvecklingsarbetet fortskrider med uppdragen att etablera den policy 
som fastställdes 2017 med mål för boendeverksamheten och att genom-
föra en treårig kompetensutvecklingsplan. Syftet är att öka kvaliteten 
och likvärdigheten inom specialskolorna.

År två av den treåriga kompetensutvecklingsplanen har genomförts 
under 2018. Temat för årets insats har varit Kommunikation och sam-
spel. Genom självuppskattningsenkäter i början och slutet av året kan 
myndigheten se resultatet av kompetensutvecklingsarbetet. I slutet av 
2018 uppger 100 procent av respondenterna att de känner till policyn 
för boendet, vilket kan jämföras med 93 procent i början av året. Frågor 
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kring övriga områdenhar i samtliga fall fått högre värden i slutet av året 
än vid början av året. Till exempel har man fått kunskap att skapa en 
tillgänglig lärmiljö, påverka elvers lärande, utveckla den sociala miljön 
och utveckla den pedagogiska miljn inom boendeverksamheten. Man 
har också fått kunskap att påverka elevers lärande inom hela skolans 
verksamhet samt erhållit nya kunskaper som påverkar rollen som boen-
depersonal. 
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 Ur instruktionen: 
 4 §   Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med  

särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går en sådan Rh-anpassad ut-
bildning som avses i 15 kap. skollagen (2010:800) med administrativa tjäns-
ter i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar  
ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt  
15 kap. 40 § skollagen. 

10 §   Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda 
bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska också följa upp och 
utvärdera de insatser för vilka statliga stöd och bidrag har lämnats.

Inom statliga stöd och bidrag redovisas prestationer enligt nedan.  
Dessutom redovisas effekter inom verksamheten och även viss övrig 
information.

Prestationer:
• Beslut, antal och utbetalt belopp för respektive anslag.
• Verksamhetsbesök, antal.
• Nedlagd tid. 
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Tabell 46. Disponibla medel och förbrukat

2018 2017 2016

Föräldrautbildning i teckenspråk (15:1:5)

Totalt disponibelt belopp 15 004 15 004 14 004

Förbrukat
– varav till utbildningsanordnare (ap 4.1)
– varav till deltagare (ap.4.2 och ap. 5)

14 710
13 916

794

14 544
13 759

785

13 671
12 916

755

Omvårdnadsinsatser (16:1:6 ap.1)

Totalt disponibelt belopp 69 232 71 268 67 402

Förbrukat 63 823 62 523 57 323

Särskilda insatser inom skolområdet (16:1:20 ap.1)

Totalt disponibelt belopp 163 418 156 420 150 465

Förbrukat
– varav till regionala utbildningsinsatser
– varav till särskild undervisning på sjukhus
– varav till utvecklingsprojekt
– varav till mellanåret

163 418
21 315
55 293
85 625
1 185

156 420
20 349
54 957
80 141

973

150 465
19 837
54 624
74 753
1 251

Bidrag till vissa studier (16:1:11 ap.1)

Totalt disponibelt belopp 17 525 17 525 19 525

Förbrukat
–  varav till studerande inom folkbildningen  

och kommunal vuxenutbildning
– varav till elever inom Särskild utbildning för vuxna

16 418

12 019
4 399

17 188

12 479
4 709

17 621

12 610
5 011

Särskilt utbildningsstöd (17:14:4 ap.1)

Totalt disponibelt belopp 187 679 154 527 153 186

Förbrukat
– varav till folkhögskolor
– varav till utvecklingsprojekt
– varav till universitet och högskola
– varav till Synskadades Riksförbund (SRF)

182 010
173 422

785
5 500
2 303

154 559
145 028

1 033
5 499
2 999

153 519
141 464

2 983
5 492
3 580

SPSM fördelar statsbidrag till olika typer av stödinsatser från de fyra 
olika anslag som presenteras i tabellen ovan. Stödinsatserna syftar till 
att ge likvärdiga förutsättningar och göra det möjligt för personer med 
funktionsnedsättning, och ibland deras anhöriga, att studera och i för-
längningen bli fullt delaktiga i samhällslivet. Stödinsatserna kan katego-
riseras i utvecklingsinsatser, verksamhetsbidrag, omvårdnadsinsatser och 
ersättning vid studier. Tabellen visar att i några av myndighetens anslag 
finns medel kvar vid årets slut och nedan beskrivs orsakerna till de fall 
där det råder en större diskrepans mellan disponibla och förbrukade 
medel.

Inom anslaget för Omvårdnadsinsatser har huvudmännen totalt 
betalat tillbaka 5,9 mkr till SPSM (5,5). Samtidigt är det avgörande 
för huvudmännen för omvårdnadsinsatserna att det finns en flexibilitet 
i anslaget som ger utrymme för högre kostnader. Varje år tillkommer 
elever på utbildningarna under läsåret efter att överenskommelsen är 
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tecknad, vilket kan leda till stora kostnadsskillnader. Huvudmännen för 
habiliteringen och elevhem menar att överskotten framförallt beror på 
att de har svårt tillsätta kompetent personal som kan ersätta ordinarie 
personal vid tidsbegränsad frånvaro. Anslaget Särskilt utbildningsstöd 
utökades 2018 eftersom folkhögskolorna i flera år har redovisat högre 
kostnader än tillgängliga medel. I år har dock inte hela anslaget använts 
på grund av att vissa av kostnaderna inom anslaget inte varit lika stora 
som tidigare. Till exempel kan vi konstatera en minskning i tolkkostna-
derna inom bidraget till folkhögskola, totalt med 269 tkr sedan 2017. 
Det är en kostnadspost där små ändringar i antal studerande ger stora 
utslag i kostnader. Kostnaderna för utvecklingsprojekten har minskat 
med 225 tkr jämfört med 2017. Mer statistik om utvecklingsprojekten 
finns i avsnittet särskilt utbildningsstöd folkhögskola. Den tredje minsk-
ningen avser Synskadades Riksförbund (SRF) som har minskat med näs-
tan 700 tkr jämfört med 2017. Det omvända råder inom bidraget3 till 
universitet och högskolor där lärosätenas kostnadstäckning har minskat 
sedan 2013. 

3 Enligt anlaget Särskilt utbildningsstöd (17:14:4 ap.1) får SPSM högst fördela 5,5 miljoner kronor till universitet 
och högskola 
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Prestationer
Nedan redovisas antalet inkomna ansökningar, ansökt belopp för res-
pektive anslag samt förbrukat bidrag. Bidragshanteringen består av en 
gemensam process bestående av delarna information, bedömning, beslut 
och utbetalning, uppföljning och i vissa fall utvärdering. Mottagare 
av statsbidrag är skyldiga att årligen redovisa till SPSM hur bidraget 
använts. Bidragsmottagarnas redovisningar granskas och ibland sker det 
korrigeringar av tidigare beslut om det visar sig att bidraget inte använts 
som det var avsett. Påföljden blir att bidraget hålls inne eller så blir 
bidragsmottagaren återbetalningsskyldig.

Tabell 47. Antal ansökningar, beslut och förbrukat belopp

Anslag

2018 2017 2016

Antal Belopp
(tkr)

Antal Belopp
(tkr)

Antal Belopp
(tkr)

Föräldrautbildning 
i teckenspråk  
– Anslag 15:1:5

Ansökt 5 15 604 5 14 834 5 15 595

Förbrukat – 13 916 – 13 759 – 12 916

Omvårdnadsinsatser
– Anslag 16:1:6 ap.1

Ansökt1 4 68 138 4 66 088 62 63 140

Förbrukat – 63 823 – 62 523 – 57 323

Särskilda insatser  
på skolområdet
– Anslag 16:1:6 ap.3

Ansökt 369 396 247 353 417 477 385 384 965

Förbrukat – 163 418 – 156 420 – 150 465

Bidrag till vissa studier
– Anslag 16:1:11 ap.1

Ansökt 660 28 517 687 28 477 686 28 800

Förbrukat – 16 418 – 17 188 – 17 621

Särskilt utbildningsstöd
– Anslag 17:14:4 ap.1

Ansökt3 142 188 219 153 187 743 161 187 020

Förbrukat – 182 010 – 154 559 – 153 519

1.  Ansökt belopp avser här endast sökt statsbidrag från anslaget, därtill transfererar SPSM även 
en ersättning från ungdomarnas hemkommuner och hemlandsting till huvudmännen för 
omvårdnadsinsatserna.

2. Under 2016 inkom två kompletteringar av ansökningar från två av huvudmännen.

3.  Anslaget särskilt utbildningsstöd är fördelat på tre bidrag. Summan av antal ansökningar 
2018 består av 115 ansökningar från folkhögskolor, 10 ansökningar om utvecklingspro-
jekt, 16 från Universitet och högskola och en ansökan från SRF. Det ansökta beloppet som 
redovisas i tabellen avser bidragsgrundande kostnader för samtliga. För de bidrag som sökts 
av folkhögskolor har beloppet justerats utifrån det lönetak som myndigheten har fastställt 
gällande vissa tjänster. Det faktiskt ansökta beloppet är alltså högre.

Tabellen ovan visar relationen mellan ansökt och förbrukat bidrag 
per anslag. Bidragen till omvårdnadsinsatser och föräldrautbildning i 
teckenspråk är verksamhetsbidrag och fördelas i regel till samma ut-
bildningsanordnare varje år. De övriga bidragen söks av flera och olika 
mottagare. Administrationen kring bidragen varierar något beroende på 
målgrupp och syfte. Inom anslaget Bidrag till vissa studier fördelas er-
sättning till deltagare kontinuerligt under året medan det inom de andra 
bidragen sker utbetalning oftast en till två gånger per år. Bidragshante-
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ringen inom anslaget för omvårdnadsinsatser skiljer sig en del jämfört 
med de övriga bidragen. Ansökan går till så att myndigheten varje läsår 
förhandlar fram en överenskommelse med huvudmännen om deras 
kostnader för den planerade verksamheten i elevhem och i habilitering. 
I ansökan har SPSM bestämt ett riktvärde för kostnaderna per elev i 
elevhem respektive habilitering, ett så kallat basnyckeltal. Basnyckelta-
let uppräknas årligen. För läsåret 2018–2019 var basnyckeltalet för en 
elevhemsplats 983 tkr (968 tkr) och för habilitering 240 tkr (236 tkr). 
Varje år tillkommer eller slutar elever på utbildningarna under läsåret 
efter det att överenskommelsen är tecknad. Detta kan leda till stora 
förändringar i kostnaderna och det påverkar förbrukningen av anslaget 
relativt mycket. Inom bidragshanteringen för omvårdnadsinsatserna 
administrerar SPSM även ersättning från hemkommun för elevhem 
och hemlandsting för habilitering till huvudmännen. Ersättningen ska 
motsvara en tredjedel av de genomsnittliga kostnaderna för respektive 
verksamhet. För de elever som antagits efter tecknad överenskommelse 
tar SPSM in ersättning från hemkommun och hemlandsting löpande och 
i samband med det överförs ersättningen till huvudmannen. År 2018 
motsvarar den totala ersättningen från hemkommuner till samtliga fyra 
huvudmän cirka 22 600 tkr och den totala ersättningen från landstingen 
12 100 tkr. Det ger sammanlagt en summa på 34 700 tkr i ersättningar 
från kommun och landsting som överfördes till huvudmännen. Den 
totala summan som SPSM under 2018 överförde till huvudmännen är 
cirka 36 100 tkr. SPSM har överfört cirka 1 400 tkr mer än vad vi fått in 
i motsvarande ersättning från kommuner och landsting. Det är en kon-
sekvens av att avtalade elever inte nyttjat sitt boende eller har avslutat 
sina studier i förtid och SPSM återbetalar då ersättningen till kommu-
nerna och landstingen. Resterande cirka 500 tkr har uppstått på grund 
av att SPSM har meddelat och begärt in mindre ersättning från kommu-
ner och landsting för läsåret 2017–2018 då ersättningen vid avstämning 
redan befanns uppgå till en tredjedel, den underlåtna utdebiteringen 
förutan. Huvudmännens slutredovisning kan generera återbetalning av 
outnyttjade medel, men någon ytterligare reglering av ersättningarna 
efter huvudmännens slutredovisning görs inte.

För anslaget till Föräldrautbildning i teckenspråk redovisas i detta av-
snitt enbart prestationerna gällande den del av bidraget som fördelas till 
utbildningsanordnarna. Den del av bidraget som går till kursdeltagarna 
handläggs av Centrala studiemedelsnämnden (CSN). I enlighet med bi-
dragets förordning (SFS 1997:1158, 12 §) har myndigheten i början av 
året informerat och inhämtat synpunkter från berörda intresseorganisa-
tioner om vilka utbildningsanordnare som avser att tilldelas beslut. 

Utöver de fyra anslag som SPSM tilldelats i regleringsbrev har myn-
digheten även i uppdrag att administrera Folkbildningsrådets förstärk-
ningsbidrag till folkhögskolorna. Förstärkningsbidraget avser merkost-
nader vid pedagogiska insatser för deltagare med funktionsnedsättning, 
främst för ökad lärartäthet. SPSM administrerar bidraget i samma 
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ansökan och redovisning som för bidraget Särskilt utbildningsstöd till 
folkhögskolor.

 
Tabell 48. Tid för hantering och uppföljning av respektive anslag 

Anslag 2018 2017 2016

Föräldrautbildning i teckenspråk (15:1:5) 10% 11% 13%

Omvårdnadsinsatser (16:1:6 ap.1) 7% 10% 14%

Särskilda insatser inom skolområdet (16:1:20 ap.1) 54% 52% 48%

Bidrag till vissa studier (16:1:11 ap.1) 12% 12% 11%

Särskilt utbildningsstöd (17:14:4 ap.1) 17% 15% 14%

Totalt 100% 100% 100%

Statsbidragshanteringen har under 2018 tagit ungefär 14 000 (12 000) 
arbetstimmar i anspråk. I hanteringen ingår uppföljning av statsbidra-
gen som har tagit cirka 4 000 (2 600) arbetstimmar i anspråk, vilket 
motsvarar ungefär 29 (20) procent av den totala arbetstiden. Den totala 
tid som lagts på hanteringen har ökat med ungefär 2 000 timmar sedan 
föregående år, varav 1 400 timmar avser uppföljningsarbetet.

Tabell 49. Kostnader för statliga stöd och bidrag

Anslag 2018 2017 2016

Föräldrautbildning i teckenspråk (15:1:5) 3 143 2 948 2 837

Omvårdnadsinsatser (16:1:6 ap.1) 2 269 2 784 3 325

Särskilda insatser inom skolområdet (16:1:20 ap.1) 12 244 10 469 9 674

Bidrag vid vissa studier (16:1:11 ap.1) 3 665 3 275 2 534

Särskilt utbildningsstöd (17:14:4 ap.1) 5 236 3 930 3 167

Totalt 26 557 23 406 21 537

De totala kostnaderna för statsbidragshanteringen har ökat med 13 
procent. Ökningen ligger framförallt inom Särskilda insatser inom skol-
området (16:1:20 ap.1) och Särskilt utbildningsstöd (17:14:4 ap. 1), två 
hanteringar och kan härledas till uppföljning av bidragen. Som tidigare 
beskrivits utgör uppföljningsarbetet en del av bidragshanteringen. Bidra-
gen följs upp årligen i syfte att följa bidragets insatser samt kontrollera 
om bidragen har använts till avsett ändamål. Bidragsmottagarna inkom-
mer i regel med en slutredovisning till SPSM där bidraget återrapporteras 
ekonomiskt och innehållsmässigt. 

SPSM följer även upp de verksamheter som har fått bidrag genom 
verksamhetsbesök. Verksamhetsbesök genomförs inom de flesta bidrag 
och i tabell 50 redovisas hur många som har gjorts inom respektive 
anslag. Utformning och plan för besöken varierar beroende på vad myn-
digheten bedömer vara av intresse att titta närmare på inom respektive 
anslag. Inom vissa bidrag väljs verksamheterna ut baserat på teman eller 
mot bakgrund av frågeställningar som uppkommit under hanteringen 
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av bidraget. Verksamhetsbesök är en av de former som finns för att ta 
reda på om bidragen använts på det sätt som avses. Andra kontakter 
som SPSM har med bidragsmottagare är referensgrupper, regionala träf-
far och konferenser. 

Vid behov utförs också fördjupade ekonomiska granskningar av 
redovisade bidrag. I en sådan granskning kontrolleras oftast ett urval av 
bidragsmottagarna. Andra uppföljningar som görs för att följa insatser  
kan till exempel utgöras av en enkät till deltagare för att ta del av deras 
upplevelse av en insats eller att huvudmannen själv får besvara ett antal 
uppföljningsfrågor. Förutom uppföljningen som beskrivs ovan, utvär-
derar SPSM även bidragen vid behov. Utvärderingarna syftar generellt 
till att undersöka mer djupgående om bidragets insatser och dess effek-
ter. Resultat av uppföljnings- och utvärderingsinsatser redovisas under 
respektive anslag. 

 
Tabell 50. Antal verksamhetsbesök 

Anslag 2018 2017 2016

Föräldrautbildning i teckenspråk (15: 1:5) 4 2 2

Omvårdnadsinsatser (16:1:6 ap.1) 5 7 6

Särskilda insatser inom skolområdet (16:1:20 ap.1) 46 51 69

Bidrag till vissa studier (16:1:11 ap.1) 0 0 0

Särskilt utbildningsstöd (17:14:4 ap.1) 7 5 3

Totalt 62 65 80

Under 2018 har fyra verksamhetsbesök gjorts inom Föräldrautbildning 
i teckenspråk. Det har bland annat varit för att stötta en ny utbildnings-
anordnare. Besöken har också resulterat i att SPSM fått ökad kännedom 
om föräldrars behov och om lärarnas behov av fortbildning inom peda-
gogik. Ett av besöken har gett underlag till myndighetens kommunika-
tionskampanj om teckenspråksutbildning för föräldrar. 

För anslaget Omvårdnadsinsatser har fem verksamhetsbesök genom-
förts. Vid dessa möten var utgångspunkten huvudmännens insatser 
under föregående läsår samt huvudmännens planerade verksamheter 
inför kommande läsår och planerad ansökan. Flera av huvudmännen 
lyfter att bemanningen i verksamheterna i många fall är en utmaning. 
Att kunna möta efterfrågan med kompetent personal samt hantera 
relativt snabba förändringar i personalgruppen utifrån elevernas be-
hov och frånvaro i personalgruppen. Under ett av verksamhetsbesöken 
genomförde myndigheten en intervju med eleverna om deras tankar om 
insatserna som de får i sitt elevhem och vid sin habilitering. Eleverna 
upplever en hög tillgänglighet på habiliteringen vid skolan. De känner 
att habiliteringen är väl anpassad till deras behov och att de får bra stöd 
i boende och habilitering. Något som framkom som negativt är bris-
tande möjligheten till egen fritid i den utsträckning som de själva önskar, 
framförallt när det gäller spontana fritidsaktiviteter som inte erbjuds i 
närområdet.
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 Inom anslaget för Särskilda insatser inom skolområdet har 19 verk-
samhetsbesök genomförts inom sjukhusundervisning. Besöken visar att 
organisationen av sjukhusundervisning och förutsättningarna för den 
ser olika ut över landet. Till exempel varierar elevunderlag, tillgång till 
lokaler, samarbete med hemskola, region och landsting. 

SPSM har besökt 19 (40) huvudmän för att följa upp beviljade ut-
vecklingsprojekt inom anslaget Särskilda insatser inom skolområdet. Be-
söken visar att för många betyder statsbidraget att man får ekonomisk 
möjlighet att prova en utvecklingstanke eller en organisationsföränd-
ring. Många projekt har haft fokus på ökad kompetens i verksamheten 
för att möta barn och elever med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar. Några framgångsfaktorer som huvudmännen lyfter är att 
projektet har inneburit att de har fått tid att arbeta tillsammans med 
att utveckla lärmiljön. Projekten uttrycker också att statsbidraget ger 
projekten en form av legitimitet. Några exempel på projektens resultat 
är att verksamheter under projekttiden provar att använda fler kom-
munikationsformer såsom bildstöd och tecken som stöd. Andra projekt 
har resulterat i att de har byggt upp kompetens inom verksamheten. 
Exempelvis har en verksamhet byggt upp kompetens kring målgrup-
pen förvärvad hjärnskada och dess pedagogiska konsekvenser. Några 
har provat att bryta tankar och idéer kring organisation och har skapat 
en struktur för det pedagogiska stöd som den aktuella målgruppen har 
behov av, till exempel har en verksamhet implementerat ett mer proak-
tivt, relationellt förhållningssätt gentemot elever i behov av särskilt stöd. 
Utöver de genomförda uppföljningsbesöken sker också andra kontakter 
mellan SPSM och huvudmän som beviljats bidrag som till exempel att 
rådgivare finns med som kontaktperson under projekttiden eller att 
rådgivare genomför specialpedagogiskt stöd i anslutning till projektet. 
SPSM har också anordnat tematräffar och andra aktiviteter där huvud-
män deltagit och berättat om sina erfarenheter av utvecklingsprojektet. 

Inom anslaget Bidrag till vissa studier beviljas bidrag till enskilda stu-
derande och deltagare. Myndigheten gör inte några verksamhetsbesök 
riktat till enskilda. 

Inom anslaget Särskilt utbildningsstöd till folkhögskolor har fem 
verksamhetsbesök genomförts och verksamheterna förefaller bedrivas 
med god kvalitet. Folkhögskolorna upplever att stödpersonerna som 
bidraget finansierar ger bra förutsättningar för att målgruppen ska nå 
uppsatta mål i sin utbildning. Flera av folkhögskolorna lyfter vid besö-
ken att gruppen med psykisk ohälsa ökar och att dessa deltagare har 
omfattande stödbehov. 

Inom anslaget Särskilt utbildningsstöd till universitet och högskolor 
har två verksamhetsbesök genomförts samt samverkan med bidragets 
referensgrupp. Referensgruppen består av samordnare från fem lärosä-
ten samt en representant för Stockholms universitet/Nationella medel. 
Den sammantagna bilden från dessa dialoger är att det finns ett stort 
behov och att insatserna behövs. Det framkommer också att antalet 
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studenter som söker stöd kontinuerligt ökar och samordnarnas arbets-
börda således utökas. Lärosätena beskriver också att såväl den peda-
gogiska som den administrativa personalens kunskaper kring studenter 
med funktionsnedsättning fortsatt är varierande, samtidigt som kraven 
från studenterna har ökat genom att dessa generellt sett fått en högre 
medvetenhet om sina rättigheter. SPSM har tidigare uppmärksammat att 
arbetet med att öka tillgängligheten prioriteras i olika grad av respektive 
lärosäte. 

Effekter
I följande avsnitt presenteras en samlad bedömning av respektive bi-
drags effekter baserat på de uppföljningar som görs årligen. I förekom-
mande fall redovisas också effektmått.

Anslag 15:1:5 – Föräldrautbildning i teckenspråk

Myndigheten fördelar anslaget enligt förordningen (SFS 1997:1158) 
om statsbidrag till teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). 
Utbildningen anordnas för föräldrar till barn som är beroende av teck-
enspråk för sin kommunikation, så att föräldrarna kan stötta sina barn 
i deras emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Statsbidrag får 
beviljas till anordnarna av utbildningen och kursdeltagarna. Bidrag till 
kursdeltagare beslutas och utbetalas av CSN. 

2018 års TUFF-anordnare är riksförbundet DHB, Härnösands, Sö-
dertörns, Västanvik och Önnestads folkhögskolor. DHB är en ny huvud-
man för 2018 medan folkhögskolorna har varit anordnare i flera år. 

Bidrag till utbildningen (ap.4.1)
Utbildningsanordnare som önskar genomföra TUFF enligt förordningen 
kan ansöka om medel för detta hos SPSM. Bidraget finansierar utbild-
ningsanordnarnas alla kostnader för utbildningen. Bidraget är således en 
förutsättning för att utbildningen ska kunna erbjudas till föräldrar och 
vårdnadshavare, vars barn behöver teckenspråk för sin kommunikation. 
Antalet deltagande föräldrar och antal kurstimmar är myndighetens ef-
fektmått för bidraget. 

Ett ökat antal deltagare är positivt utifrån myndighetens perspektiv, 
eftersom det innebär att fler föräldrar förbättrar förutsättningarna att 
kommunicera med sina barn. Att ge barn teckenspråk är ett sätt att leva 
upp till artikel 21 om yttrandefrihet och åsiktsfrihet i konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt artikel 24 att 
erkänna och främja användning av teckenspråk.
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Tabell 51. Antal deltagande föräldrar och antal kurstimmar fördelat på kön

Deltagare

2018 2017 2016

Antal Kurs-
timmar

Antal Kurs-
timmar

Antal Kurs-
timmar

Kvinnor 263 7 599 250 7 364 265 8 337

Män 164 4 358 172 4 645 171 5 350

Totalt 427 11 957 422 12 009 436 13 687

Deltagarna kan ha gått flera kurser under året, och tabellen visar antalet 
unika individer som deltagit per år samt hur många kurstimmar som 
genomförts. 427 (422) föräldrar har deltagit i utbildning varav 62 (59) 
procent är kvinnor. Tabellen visar att antalet föräldrar har ökat margi-
nellt och antalet kurstimmar har minskat något jämfört med föregående 
år.

Genomförda särskilda satsningar som slutredovisats 2018
Bidrag till särskilda satsningar beviljas för att utbildningsanordnaren 
ska få bättre förutsättningar att utveckla verksamhetens kvalitet för 
tillämpning generellt hos alla utbildningsanordnare. Två anordnare 
har genomfört särskilda satsningar för sammanlagt 377 tkr. Den ena 
satsningen handlade om att tillgängliggöra forskningsresultat om tidigt 
samspel kring teckenspråkig kommunikation och visuella strategier till 
föräldrar som går TUFF. Satsningen har resulterat i ett informations-
häfte som idag används av olika utbildningsanordnare av teckenspråk 
i landet. Den andra satsningen handlade om att undersöka behovet och 
intresset av fortsatt utbildning hos föräldrar som har genomfört hela 
TUFF. 

Enkätundersökning till föräldrar
Varje år besvarar deltagarna i TUFF en enkät och den visar att majori-
teten av kursdeltagarna har en positiv uppfattning om utbildningen och 
dess olika delar. Uppföljningen av 2017 års kurser visar att deltagarnas 
genomsnittliga betyg för kursen i sin helhet är 8,8 på en tiogradig skala. 
De senaste uppföljningarna visar att utbildningsanordnarna lyckas 
bäst med att väcka nyfikenhet kring teckenspråket hos kursdeltagarna. 
Många anser sig också ha blivit bättre på att samtala på teckenspråk 
samt att tillgodogöra sig teckenspråk och teckenspråkiga texter. Det som 
har varit lite svårare är förmågan att anpassa språket till olika situatio-
ner och att urskilja grammatik och språkliga regler. Enkätresultatet ger 
indikationer om vilken typ av fortbildning lärarna kan behöva för att 
tillgodose föräldrarnas behov. Fortbildningsdagar för TUFF-lärare, som 
SPSM arrangerar varje år, utgår från dessa enkäters resultat. I år har 
satsning kring grammatik och korsspråkande, så kallad translanguaging, 
gjorts vid fortbildningsdagarna. 
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Under 2018 har SPSM genomfört en enkät till föräldrar som har barn 
inskrivna på någon av myndighetens specialskolor. Syftet var att mäta 
föräldrarnas kännedom om och intresse av att delta i TUFF. Enkäten vi-
sade att 93 föräldrar av 378 inte kände till TUFF. Det var 192 föräldrar 
av 378 som inte deltagit i TUFF och 90 av de som inte deltagit har sva-
rat att de önskar delta. Under slutet av 2018 har SPSM därför påbörjat 
en kommunikationskampanj för att informera om TUFF i samband med 
specialskolan.

Bidrag till kursdeltagare (ap. 4.2)
Bidraget till föräldrar som deltar i TUFF utgörs av en ersättning för 
förlorad arbetsinkomst samt reseersättning för vissa resor i samband 
med utbildningen. Under flera år har förhållandevis få föräldrar använt 
möjligheten till ersättning från CSN. I år är det 159 (149) föräldrar som 
sökt ersättning hos CSN vilket motsvarar en tredjedel av föräldrarna 
som deltagit i TUFF. CSN har under 2018 betalat ut drygt 660 tkr i 
ersättning vilket är något mindre jämfört med föregående år (700 tkr).

Tabell 52. Antal individer som beviljats medel från bidraget fördelat på kön

Deltagare 2018 2017 2016

Kvinnor 95 89 106

Män    64 60 53

Totalt 159 149 159

Av de som sökt och beviljats bidrag av CSN är 60 (60) procent kvinnor, 
vilket motsvarar den rådande könsfördelningen för deltagarna i utbild-
ningen.  

Anslag 16:1:6 ap.1 – Omvårdnadsinsatser

Statsbidrag beviljas till huvudmän som bedriver omvårdnadsverksam-
het vid gymnasieutbildning för elever med svåra rörelsehinder, så kall-
lad Rh-anpassad utbildning. Bidraget ska täcka kostnader för elevernas 
elevhemsplats, omvårdnad i elevhemmet och habilitering. Syftet är att 
medverka till att den enskilde eleven ges så goda förutsättningar som 
möjligt att genomföra sina gymnasiestudier.

Huvudmannen har också möjlighet att varje år söka medel för ut-
vecklingsprojekt. Det finns särskilda kriterier för att tilldelas dessa 
medel. Det är inte så vanligt att huvudmännen söker dessa medel utan 
huvudmännen genomför utvecklingsarbeten inom befintlig tilldelning. 
Under 2018 var det en huvudman som ansökte bidrag men inte bevilja-
des. Effektmått för bidraget är antal elever som bor i elevhem och antal 
elever som får habiliteringsinsatser.
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Tabell 53.  Antal avtalade elever inom habilitering och elevhem fördelat 
på huvudmän

Omvårdnadsverksamhet

Habilitering Elevhem

2018/19 2017/18 2016/17 2018/19 2017/18 2016/17

Göteborg 34 37 32 18 20 22

Kristianstad 35 34 35 22 22 24

Stockholm 30 27 25 6 7 4

Umeå 18 19 18 8 10 9

Totalt 117 117 110 54 59 59

Under läsåret 2018–2019 har mottagarna av bidraget tillsammans tagit 
emot 117 (117) elever inom habiliteringen och 54 (59) elever i elevhem-
men. Könsfördelningen är 40 (38) procent flickor och 60 (62) procent 
pojkar i habiliteringen och i elevhemmen finns 43 (29) procent flickor 
och 57 (71) procent pojkar. Således är könsfördelningen inom elevhem-
met något jämnare i år jämfört med föregående år. 

SPSM:s anvisningar för verksamheten  
inom elevhem och habilitering 
Anvisningar om kvalitetskrav för elevhem och habilitering ingår numera 
som en del av överenskommelsen. Syftet med anvisningarna är att tyd-
liggöra de kvalitetskrav som myndigheten har satt upp på verksamheter-
na och som utgör en grund för tilldelat statsbidrag. SPSM följer årligen 
upp tilldelat bidrag och hur verksamheterna uppfyller anvisningarna. 
Vartannat år följer även SPSM upp elevernas upplevelse av de insatser 
som verksamheterna ger i en enkätundersökning och som presenteras i 
nästa stycke. 2018 var första året som SPSM följde upp anvisningarna 
för både elevhem och habilitering. Resultatet av uppföljningen har 
bidragit till att SPSM har fått en bättre helhetsbild och en ökad insyn i 
verksamheterna när det gäller styrdokument, rutiner och ansvarsfördel-
ning. Anvisningarna är idag en grund för verksamheternas utformning, 
framförallt genom att anvisningarna numera är en del av de dokument 
och rutiner som finns för att styra verksamheten. Verksamheterna upple-
ver själva att anvisningarna ger ett stöd i deras genomförande, bland an-
nat hur verksamheterna skola, elevhem och habilitering ska samverka. 
Av verksamhetsuppföljningarna framgår det också att både anvisning-
arna och den elevenkät som genomfördes våren 2018 är faktorer som 
påverkar verksamheternas utvecklingsarbete. 

Elevenkät om elevhem och habilitering 2018
Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om vad ungdomar-
na tycker om habiliteringen och elevhemmets insatser. Frågorna i under-
sökningen togs fram av SPSM tillsammans med de fyra orterna och fö-
retaget Enkätfabriken, som även stod för genomförandet på uppdrag av 
SPSM. Undersökningen visar sammanfattningsvis att ungdomarna i hög 
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grad är nöjda med såväl habilitering som elevhem. Nöjdheten är särskilt 
stor när det gäller personalen inom både habilitering och elevhem och 
det bemötande som personalen ger ungdomarna. Det är generellt så i 
undersökningen att pojkar i något högre grad är nöjda med fler saker än 
flickor. Skillnaderna mellan flickor och pojkar är överlag större när det 
gäller synen på elevhemmet än synen på habiliteringen. Flickor tycker i 
tydligt högre grad än pojkar att det är jobbigt att framföra synpunkter 
på både habiliteringen och i elevhemmet. En annan tydlig skillnad är 
också att flickor känner sig mindre trygga än pojkar på elevhemmen. 
Flickor upplever också i lägre utsträckning att de får stöd från persona-
len om de känner oro. Flickor känner också i lägre grad än pojkar att 
de kan påverka aktiviteterna på elevhemmen. I svaren framgår också 
att det även finns skillnader mellan orterna. Huvudmännen har både 
fått en rapport för sina specifika resultat och en samlad rapport för alla 
orterna. Resultatet från enkätundersökningen har haft inverkan på vilka 
frågor som har funnits i uppföljning av anvisningarna 2018. 

Anslag 16:1:20 ap.1 – Särskilda insatser  
inom skolområdet, SIS

Enligt förordningen (SFS 1991:931) får statsbidrag beviljas till skol-
huvudmän för insatser av regional art i form av särskild undervisning 
på sjukhus (enligt 24 kap. 17 § skollagen 2010:800) och regionala 
utbildningsinsatser. Inom samma anslag fördelar SPSM även bidrag till 
utvecklingsprojekt inom skolväsendet och det så kallade mellanåret för 
ungdomar med svår synskada som är i behov av ett extra skolår före 
starten av gymnasial utbildning

Regionala utbildningsinsatser
Bidrag till regionala utbildningsinsatser kan beviljas till merkostnader 
för undervisning och till särskilt stora kostnader för elevhälsa eller an-
dra elevstödjande åtgärder. Eftersom bidraget täcker en mycket liten del 
av verksamheternas kostnader är det svårt att följa upp vilka effekter 
som är en följd av SPSM:s bidrag.

Verksamheterna som beviljats bidrag i år har nått 1 233 (1 176) 
elever. Dessa elever är fördelade på 26 (30) verksamheter som drivs av 
18 (20) skolhuvudmän. Verksamheterna är regionala då minst 25 pro-
cent av eleverna kommer från en annan kommun än den kommun som 
driver verksamheten.
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Tabell 54.  Elever inom regionala utbildningsinsatser fördelat på  
hemkommun

Elevgrupp

2018 2017 2016

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Från anordnarens kommun 659 53% 662 56% 656 58%

Från annan kommun 574 47% 514 44% 471 42%

Totalt 1 233 100% 1 176 100% 1 127 100%

Tabellen visar att antalet elever i regionala utbildningsinsatser fortsät-
ter att öka. Utifrån de inlämnade redovisningarna framgår att andelen 
pojkar som deltar i de regionala utbildningsinsatserna är 61 procent 
och andelen flickor är 39 procent för 2018. Könsfördelningen har legat 
på cirka 40 procent flickor och 60 procent pojkar de senaste tre åren. 
Andelen elever från annan kommun har ökat marginellt de senaste tre 
åren.   

Särskild undervisning på sjukhus
Bidrag beviljas till skolhuvudmän som bedriver särskild undervisning på 
sjukhus eller motsvarande institution för elever som på grund av sjuk-
dom under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete. Statsbidraget 
till sjukhusundervisning beviljades under året till 36 (36) skolhuvudmän 
med skolverksamhet inom somatisk sjukvård, barn- och ungdomspsy-
kiatri (BUP) och behandlingshem knutna till BUP. Bidraget beviljas för 
kostnader för lärartjänster inom sjukhusundervisningen.

SPSM administrerar statsbidrag till särskild undervisning på sjukhus 
utifrån de inlämnade uppgifterna vid ansökningar och redovisningar. I 
dessa uppgifter lämnar den sökande kommunen beskrivningar av verk-
samheten och elevernas delaktighet vilka ligger till grund för bedöm-
ningen av bidraget. Vid ökat resursbehov i form av lärartjänster sker 
alltid en dialog med huvudmannen angående orsakerna utifrån pedago-
giska och specialpedagogiska behov. 

Bidraget täcker merparten av verksamheternas lönekostnader för un-
dervisning och är i hög grad en förutsättning för verksamheten. Genom 
verksamheten får elever undervisning under sin sjukhusvistelse. Antal 
elever och elevdagar är på så sätt effektmått för detta bidrag. Elev är i 
detta sammanhang unika individer, de räknas endast en gång även om 
de återkommer till verksamheten under året. Elevdagar definieras som 
antal dagar som lärarledd undervisning bedrivs med en elev.
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Tabell 55. Elever och elevdagar fördelat på verksamhetsområde 

2018 2017 2016

Elever Elevdagar Elever Elevdagar Elever Elevdagar

Behandlingshem 49 1 406 55 1 072 87 3 399

Barn- och  
ungdomspsykiatri (BUP) 1 645 22 625 1 653 23 648 1 649 28 807

Somatisk sjukvård 5 916 24 667 5 775 29 230 5 386 24 421

Totalt 7 610 48 698 7 483 53 950 7 122 56 627

Som framgår av tabellen ovan har somatisk sjukvård fler elever jämfört 
med BUP men BUP har i genomsnitt fler elevdagar per elev. Av eleverna 
kommer cirka 53 (51) procent från en annan kommun än den kommun 
som anordnar sjukhusundervisningen. Utifrån de inlämnade redovis-
ningarna framgår att andelen flickor som deltar i sjukhusundervisningen 
är 56 procent, andelen pojkar är 43 procent och andelen med annan 
könsidentitet är 1 procent för 2018. 

SPSM har under 2018 anordnat en konferens där skolledarna för 
sjukhusundervisning samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) del-
tagit. Konferensen är ett forum för dialog och utveckling för särskild un-
dervisning på sjukhus. SPSM får möjlighet till kontinuerlig kontakt och 
uppföljning av verksamheterna genom konferensen. Frågor som kom 
upp under konferensen resulterade i att SPSM anordnade en temadag 
om sjukhusundervisning med deltagare från Skolinspektionen, SKL och 
Sjukhuslärarföreningen. Temadagen belyste aktuella problemställningar 
och resulterade i en samsyn kring problemformuleringarna och förslag 
på framtida åtgärder. 

Utvecklingsprojekt
Bidrag kan beviljas till utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att 
öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbets-
sätt för barn och elever med funktionsnedsättning. SPSM beviljar medel 
för projekt som bedöms vara utöver skolans ordinarie utvecklingsar-
bete. Bidraget täcker en större del av projektkostnaderna.     

Tabell 56. Antal ansökningar och beviljade utvecklingsprojekt

Antal 2018 2017 2016

Ansökningar 302 279 3081

Beviljade 172 144 1372

1. varav 103 ansökningar lämnades in under den extra ansökningsomgången riktat till förskolan

2. varav 50 ansökningar beviljades under den extra ansökningsomgången riktat till förskolan

Sammanlagt har 172 (144) utvecklingsprojekt påbörjats eller genomförts 
under 2018 varav 11 (7) procent är utvecklingsprojekt från en fristående 
huvudman. I tabellen ovan kan vi se att antalet ansökningar har blivit 
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några fler sedan förgående år och andelen beviljade ansökningar är 57 
(52) procent. Det är vanligt att projekten riktar sig till flera målgrupper. 
Många av projekten under 2018 har angett målgruppen barn eller elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn eller elever med 
tal- och språksvårigheter. När det gäller skolformer kan vi konstatera en 
relativt god spridning. I ansökningar framgår det att 132 utvecklingspro-
jekt involverar grundskolan/grundsärskola, 55 förskoleklass, 48 försko-
lan, 53 gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och 25 utvecklingspro-
jekt involverar vuxenutbildning. Det är vanligt att projekten omfattar 
flera skolformer.  

 
SPSM stödjer huvudmän med stora  
specialpedagogiska utmaningar
Under 2017–2018 har SPSM genomfört en försöksverksamhet för att 
pröva ett proaktivt arbetssätt där specialpedagogiskt stöd och SIS-
bidraget samverkar med skolhuvudmän med stora specialpedagogiska 
utmaningar. Syftet med denna modell är att prova en modell att stödja 
huvudmän med stora specialpedagogiska utmaningar. Projektgruppen 
har genom regionernas specialpedagogiska stöd arbetat uppsökande och 
kontaktat ett antal skolhuvudmän för att erbjuda ett kombinerat eko-
nomiskt och personellt stöd. Fyra utvecklingsprojekt beviljades både ett 
SIS-bidrag och en resurs i form av en projektstödjare från myndigheten 
under ett år. Projektstödjare har funnits med från projektstart till pro-
jektets avslut. De har haft till huvuduppgift att bistå med sakkunskap 
och handledning i den löpande kontakten med skolhuvudmannens pro-
jektledare. För att ytterligare stärka den vetenskapliga förankringen av 
arbetet har en följeforskare varit knuten till projektet. Denne har arbetat 
med att följa och dokumentera försöksverksamheten samt utvärdera 
modellen för proaktivt stöd. Följeforskaren har kommit fram till att det 
kombinerade stödet ger skolhuvudmannens utvecklingsprojekt förut-
sättningar för en långsiktig hållbarhet. I denna samverkan med skol-
huvudman har myndigheten fyllt en viktig funktion som utomstående 
part som inspirerat, ställt krav, skapat förväntningar och bevarat fokus. 
Samarbetet har även varit viktigt för att ge utvecklingsarbetet legitimitet 
på alla nivåer hos skolhuvudmannen. Projektet har också visat att när 
utvecklingsarbetet sker i samverkan i ett processarbete över tid så ger 
det goda förutsättningar att bli integrerat i verksamheten och i organisa-
tionen.

Mellanåret
I myndighetens regleringsbrev anges att anslagsposten Särskilda insatser 
på skolområdet får belastas med högst 2 300 tkr för stöd till särskilt 
anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada. Utbildningen 
riktar sig till ungdomar vilka efter grundskolan behöver ett så kallat 
mellanår före starten av gymnasial utbildning. Utöver bidraget får ut-
bildningsanordnarna ersättning från elevens hemkommun. Principen är 
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att statsbidraget ska täcka kostnader för undervisning och elevassistans 
medan hemkommunen ska täcka övriga kostnader. 

Under 2018 har endast en utbildningsanordnare, Glimåkra folkhög-
skola, sökt och beviljats medel för mellanåret. 

Tabell 57. Antal elever inom utbildningen för synskadade ungdomar  
 (mellanåret)

Deltagare 2018 2017 2016

Flickor 2 1 1

Pojkar 2 1 3

Totalt 4 2 4

Under 2018 har sammanlagt fyra elever gått utbildningen hos Glimåkra 
folkhögskola. Effektmått för mellanåret är antalet elever som deltagit i 
utbildningen. 

Anslag 16:1:11 ap.1 – Bidrag till vissa studier

Enligt förordningen (SFS 2007:1345) kan enskilda personer med funk-
tionsnedsättning och deras anhöriga beviljas bidrag för tre olika kost-
nadsposter: kost och logi, resor, samt bidrag per timme. Bidrag kan 
beviljas till personer över 18 år vid kortare studier om funktionsnedsätt-
ning, kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt 
anpassade för personer med funktionsnedsättning samt studier inom 
särskild utbildning för vuxna.

Bidrag till deltagare vid folkhögskolor, studieförbund 
och kommunal vuxenutbildning
Bidraget till deltagare vid korta kurser på folkhögskolor beviljas i form 
av ett bidrag per timme under studierna samt ett bidrag till kostnader 
för resor, kost och logi (internatbidrag). Majoriteten av deltagarna söker 
det så kallade internatbidraget och det är bara 160 (133) deltagare som 
sökt bidrag per timme. 2018 utgjorde totalsumman för internatbidrag 
cirka 67 (70) procent av det totala belopp som betalades ut. Effektmått 
är antalet deltagare som får bidrag per timme och internatbidrag. 

Tabell 58. Antal deltagare som fått bidrag för kortare studier

Kön
Bidrag per timme Internatbidrag

2018 2017 2016 2018 2017 2016

Kvinnor 76 58 64 3 596 3 835 3 990

Män 84 75 52 2 587 2 747 2 789

Totalt 160 133 116 6 183 6 582 6 779



83Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2018

Statliga stöd och bidrag

Det totala antalet som deltar i kortare studier har minskat något se-
dan 2017 medan det har skett en ökning av antalet deltagare som sökt 
bidrag per timme.  Statistiken visar vidare att de flesta kvinnliga delta-
garna är 71–80 år medan den största ålderskategorin bland deltagande 
män är 18–30 år.

Bidrag till elever inom särskild utbildning för vuxna
Personer med utvecklingsstörning kan beviljas timersättning vid studier i 
särskild utbildning för vuxna om de inte samtidigt får studiestöd, aktivi-
tetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning, hel sjukersättning 
eller hel aktivitetsersättning.   

Tabell 59. Antal elever som beviljats medel för studier i särskild utbildning

Kön 2018 2017 2016

Kvinnor 73 71 78

Män 54 65 79

Totalt 127 136 157

Tabellen visar att antalet studerande fortsätter att minska och att minsk-
ningen är något större bland män. Under 2018 söktes bidraget av 36 
utbildningsanordnare vilket är minskning med fyra stycken jämfört med 
föregående år. Effektmått för bidrag till elever inom särskild utbildning 
för vuxna är antalet som tilldelats medel. 

Utvärdering av bidrag till deltagare inom särvux 
Bidrag vid vissa studier betalas endast ut för de timmar som den stu-
derande deltagit i utbildning. Den som studerar inom särskild utbild-
ning för vuxna kan få bidrag med ett maxbelopp på 9 700 kronor 
vilket motsvarar 118 timmar per månad och är reglerat i förordningen 
(2007:1345). De studerande får inte behålla bidraget vid giltig sjukfrån-
varo eller om man vårdar sjukt barn. Bidraget utgör heller inte underlag 
för sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Dessa brister i förutsättning-
arna för bidraget ledde till att SPSM gav i uppdrag till filosofie doktor 
Kamilla Peuravaara att genomföra en studie om detta. Studien resulte-
rade i rapporten  ”Alla är olika men det kunde ju få vara precis likadant 
som för alla andra”. Studien belyser erfarenheter och upplevelser för 
studerande inom Särvux som tagit emot bidrag från SPSM. Studien 
jämför också bidraget med andra finansieringar av studier och stude-
rande inom Särvux  med personer som studerar inom andra skolformer. 
Rapporten har synliggjort de studerande som inte alltid får möjlighet 
att komma till tals, och visar att gruppen som studerar med bidrag från 
SPSM inte har samma förutsättningar som andra vuxenstuderande. 
Många av de som tar emot bidraget har det som sin huvudsakliga för-
sörjning. Detta skapar oro och stress för hur den som studerar ska klara 
sin försörjning den månad man inte har full närvaro. I samma rapport 
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uttrycker de studerande en stor tacksamhet över det erhållna bidraget 
från SPSM. Bidraget ger dem möjligheter att lära sig mer om det som de 
är intresserade av och vill arbeta med i framtiden. SPSM har för avsikt 
att se över hur förutsättningarna för målgruppens studiefinansiering kan 
förbättras.

Anslag 17:14:4 ap.1 – Särskilt utbildningsstöd

Anslaget får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen 
(2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd.

Bidraget kan beviljas till två utbildningsområden, till folkhögskolor 
samt till universitet och högskolor. Dessutom får Synskadades Riksför-
bund (SRF) beviljas bidrag för teknisk anpassning av studiematerial för 
synskadade och dövblinda.

Särskilt utbildningsstöd till folkhögskolor
Särskilt utbildningsstöd till folkhögskolor består av bidrag till stödper-
son och särskilda utbildningsinsatser. Bidrag till särskilda utbildningsin-
satser ges i form av stödinsatser för utbildning och för åtgärder i sam-
band med utbildning för deltagare med funktionsnedsättningar. Av det 
totalt beviljade bidraget har 87 (80) procent betalats ut som bidrag till 
stödpersoner medan de resterande 13 (20) procent gått till andra särskil-
da utbildningsinsatser. Syftet med statsbidraget är att öka förutsättning-
arna för personer med funktionsnedsättning att bedriva och genomföra 
sina studier vid folkhögskola. 

Effektmått inom detta anslag är antalet deltagare som fått stöd av 
stödperson. Under året har i genomsnitt 6 068 (5 660) deltagare per 
termin vid 105 (103) folkhögskolor fått stöd av stödperson som finan-
sierats genom bidraget. Bidrag som har utbetalats för kostnader till 
stödperson är drygt 150 (115) mkr.  

   
Tabell 60.  Antal kvinnor och män med stöd från  

stödperson och antal deltagarveckor

2018 2017 2016

Deltagare Deltagarveckor Deltagare Deltagarveckor Deltagare Deltagarveckor

Män 5 843 71 209 5 476 63 424 5 401 58 871

Kvinnor 6 293 71 358 5 841 62 554 5 597 57 078

Totalt 12 136 142 567 11 317 125 978 10 9981 115 9491

1. Antal deltagare och deltagarveckor är korrigerade jämfört med årsredovisningen 2016 och 
2017.

Måttet deltagare i tabellen ovan visar det totala antalet kursplatser med 
stöd från stödperson på folkhögskola vilket innebär att det inte går att 
urskilja antalet unika individer. Det finns deltagare som till exempel har 
läst flera korta kurser under året och därmed finns med i rapporteringen 
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flera gånger. Det råder en jämn könsfördelning bland deltagarna under 
samtliga tre åren. Tabellen visar också att antalet kursplatser och delta-
garveckor försätter att öka även detta år. Ökningen bedöms vara en följd 
av den pågående regeringssatsning som startade 2015 då Folkbildnings-
rådet blev tilldelade fler folkhögskoleplatser. De tre största målgrupperna 
är deltagare med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar 
samt deltagare med utvecklingsstörning

Kursdeltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är den 
största gruppen både i deltagarveckor och i antalet deltagare. 2018 ut-
gjorde gruppen deltagare med stödperson 35 (36) procent av stödbeho-
vet beräknat i deltagarveckor. Deltagare med psykiska och neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar är de målgrupper som ökat i mest under 
de senaste tre åren sett till antal deltagarveckor.  

  
Tabell 61.  Bidrag som beviljats till särskilda utbildningsinsatser

Elevgrupp

2018 2017 2016

Antal
skolor

Belopp
(tkr)

Antal
skolor

Belopp
(tkr)

Antal
skolor

Belopp
(tkr)

Anpassning av teknisk utrustning 51 3 947 44 3 757 48 4 119

Handledning 32 1 257 36 989 40 1 131

Kursstödjare4 – – 13 8 474 18 8 194

Merkostnader läromedel 
och studiematerial 43 637 48 700 47 731

Merkostnader studieresa personal – – 16 197 20 212

Tillgängliga transporter – – 4 73 7 83

Tolkar 19 12 597 17 12 866 18 16 699

Övriga insatser 8 2 978 6 2 603 7 2 293

4  Kostnadsposten har tagits bort men huvudmannen kan söka för dessa kostnader inom 
stödperson.

Förutom bidraget till stödperson har 81 (93) folkhögskolor beviljats 
bidrag för särskilda utbildningsinsatser vid folkhögskola för delta-
gare med funktionsnedsättning. Tabellen ovan visar att störst andel av 
medlen beviljats för tolkkostnader 59 (43) procent men när det gäller 
antalet mottagande folkhögskolor är det flest som har beviljats bidrag 
till anpassning av teknisk utrustning och merkostnader för läromedel 
och studiematerial. Mot bakgrund av att full kostnadstäckning tidigare 
inte kunnat uppnås beslöt SPSM under slutet av 2017 att begränsa an-
talet kostnadsposter för att kunna rikta bidraget mot de kostnader där 
behovet var störst. Därför har folkhögskolorna inte kunnat söka bidrag 
för kostnader till tillgängliga transporter eller merkostnader studieresa 
personal från och med 2018. 

Revisorsintyg och återkrav 
SPSM har under året i enlighet med bidragets förordning samlat in 
revisorsintyg från folkhögskolor som mottagit särskilt utbildningsstöd 



86 Årsredovisning 2018 •  Specialpedagogiska skolmyndigheten

Statliga stöd och bidrag

under 2017. Fyra folkhögskolor har kontaktat SPSM efter årsskiftet och 
meddelat att de inte använt hela bidraget. Därutöver resulterade reviso-
rernas granskning i återkrav för åtta folkhögskolor. Detta sammantaget 
har inneburit att SPSM totalt återkrävt 758 tkr från tolv folkhögskolor. 
Flera folkhögskolor har påtalat att ett intyg från revisor blir proportio-
nellt kostsamt när det gäller små bidragsbelopp.

Utveckla lärmiljön på folkhögskola
SPSM får enligt regleringsbrev 2018 använda högst 5 000 tkr av an-
slaget för analyser av och utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. I 
tabellen nedan redovisas antal ansökta och beviljade utvecklingsprojekt.

Tabell 62. Antal ansökningar och förbrukat bidrag för utvecklingsprojekt

Antal 2018 2017 2016

Antal Belopp 
(tkr)

Antal Belopp 
(tkr)

Antal Belopp 
(tkr)

Ansökningar 10 2 428 15 3 083 23 5 076

Förbrukat 5 785 5 1 033 12 2 983

Under 2018 sökte tio folkhögskolor bidrag för utvecklingsprojekt i 
syfte att utveckla lärmiljön för deltagare med funktionsnedsättning. 
Ansökningarna hade en bred spridning avseende såväl målgrupp som 
utvecklingsåtgärder. Återkommande var dock att neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar liksom tidigare år ofta återfanns bland de 
funktionsnedsättningar som projekten inriktades mot. Fem ansökningar 
av tio beviljades och ungefär en tredjedel av det totalt ansökta belop-
pet beviljades. De projekt som inte beviljades bidrag syftade främst till 
verksamhetsutveckling som ryms inom skolans ansvar.

Folkhögskolornas efterfrågan av bidraget har stadigt minskat sedan 
2016 och därför kommer SPSM införa en kostnadspost för kompetens-
utveckling av personal med syfte att ge folkhögskolan bättre förutsätt-
ningar att utveckla lärmiljön. 

Genomförda utvecklingsprojekt 2017 som slutredovisats 2018
Under 2017 slutfördes fyra av de fem projekt som beviljats medel av 
SPSM. Ett av projekten påbörjades aldrig eftersom folkhögskolan efter 
ansökan själv bedömde att de saknade de interna resurser som krävdes 
för att genomföra projektet. Till skillnad från tidigare år riktades inte 
majoriteten av projekten till endast gruppen deltagare med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar utan till flera olika funktionsnedsättning-
ar. Flertalet projekt inriktade sig på att utveckla arbetssätt och metoder 
för att bättre kunna möta deltagarnas behov. 

Projektrapporterna visar på varierande grad av måluppfyllelse och 
bedöms väl spegla folkhögskolemiljöns utmaningar: fler deltagare med 
funktionsnedsättningar innebär att skolorna kontinuerligt behöver 



87Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2018

Statliga stöd och bidrag

utveckla sin pedagogik, såväl i utförande som kringliggande faktorer för 
att kunna möta deltagargruppernas behov. Eftersom flera av projekten 
har målgrupper med olika funktionsnedsättningar behöver även del-
tagarnas individuella behov beaktas gentemot gruppens, vilket ytterli-
gare ökar projektens komplexitet. I projektens slutredovisningar är det 
ibland svårt att utläsa i vilken utsträckning folkhögskolorna har nått de 
redovisade målen eftersom projekten inte tydligt redovisat att de följt 
upp sina aktiviteter i relation till det uppsatta målet. 

De inkomna ansökningarna från perioden 2015–2018 har i många 
fall handlat om att folkhögskolorna har behov av att kompetensutveck-
la den egna personalen. De flesta av SPSM:s avslag berodde också på att 
ansökningarna nästan uteslutande fokuserade på kompetensutvecklings-
insatser och i väldigt låg grad beskrev en plan för implementering och 
tillvaratagande av lärdomar. Under 2019 kommer huvudmännen kunna 
söka bidrag för kompetensutveckling från den nya kostnadsposten 
kompetensutveckling av personal. Detta bedömer SPSM, med stöd av 
referensgruppen för folkhögskola, kommer att leda till att fler folkhög-
skolor får bättre förutsättningar att arbeta för en tillgänglig lärmiljö för 
deltagare med funktionsnedsättning
 
Särskilt utbildningsstöd till universitet och högskolor 
Bidrag kan beviljas till universitet och högskolor för stöd till studenter i 
form av mentorskap, anteckningshjälp samt till stöd vid förflyttning för 
studenter med rörelsehinder eller psykiska och neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Studenterna kan beviljas fler än en stödinsats, exem-
pelvis kan en student ha både mentorsstöd och anteckningshjälp. 

Studenter med funktionsnedsättning och som är i behov av särskilt 
pedagogiskt stöd i studiesituationen, kan utöver det stöd som ges inom 
ramen för bidraget även få stöd från det lärosäte där de studerar. Stödet 
finansieras dels via lärosätets egen budget och dels från de nationella 
medel som hanteras av Stockholms universitet.

 
Tabell 63.  Antal studenter som beviljats bidrag, fördelat på  

funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar 2018 2017 2016

Rörelsehinder 88 87 71

Psykiska 320 257 267

Neuropsykiatriska 1 183 971 762

Totalt 1 591 1 315 1 100

Under 2018 beviljade SPSM bidrag till 16 (15) lärosäten för stödin-
satser till 1 591 (1 315) studenter. Det är således en ökning av både 
antal lärosäten och studenter. Tabellen visar att antalet studenter med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning år 2018 överstiger det totala 
antalet studenter som beviljades stöd 2016. Det är också den grupp med 
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studenter som har ökat mest sedan 2016. Liksom tidigare år är kvin-
nor överrepresenterade bland de studenter som bidraget söks för: under 
2016 var andelen 60 procent, 2017 var den 59 procent och 2018 är den 
63 procent.

Totalt ansökt bidrag för 2018 överstiger tillgängliga medel med 2,8 
mkr. I ansökningarna kan vi se att de belopp som lärosätena ansöker för 
ökade kraftigt mellan 2017 och 2018 års ansökan jämfört med ökning-
en mellan 2016 och 2017, trots att ökningen av antalet studenter i såväl 
absoluta tal som procentuellt endast avvek marginellt mellan jämförel-
seåren. En tolkning av detta kan vara att studenterna i högre omfatt-
ning utnyttjar fler timmar av de stödresurser som erbjuds. Samtidigt 
har antalet stödinsatser per student minskat något för båda könen men 
i högre omfattning för män. SPSM kommer att följa denna utveckling 
under kommande år.

Som ett led i att stödja lärosätena att uppnå en större jämlikhet i 
mentorernas kunskapsnivå och utövandet av mentorskapet, av har 
SPSM beslutat att tillsammans med Stockholms universitet utveckla en 
webbaserad mentorsutbildning. Lärosäten har bland annat lyft att den 
nuvarande mentorshandboken borde uppdateras och utformas till ett 
digitalt stöd för att effektivisera kompetensutvecklingen av studenterna. 
Utbildningen baseras på mentorshandboken vilken var ett samarbete 
mellan samma parter under 2013–2014. Arbetet med att ta fram men-
torsutbildningen pågår och kommer slutföras under 2019. 

Mentorsundersökning till studenter
Våren 2018 genomförde SPSM en enkätundersökning bland samord-
narna för pedagogiskt stöd vid de 15 lärosäten som beviljats bidrag un-
der 2017. Samordnarna skickade sedan enkäten till studenter som fått 
beslut om en mentor vilket betyder att de som besvarar enkäten har eller 
har haft stöd av mentor. Enkäten har skickats ut till 1 018 studenter och 
464 har svarat på hela eller delar av enkäten. Syftet var att skapa en bild 
av studenternas upplevelse av mentorsstödet, vad det betyder för studie-
situationen, vad de tycker om kvaliteten på stödet och vad som eventu-
ellt kan förbättras. Enkätundersökningen visar att omkring 25 procent 
av studenterna har uppgett att de inte skulle klara sina studier utan 
mentorsstödet. Andelen studenter som menar att de troligtvis skulle 
kunna klara att studera utan mentorsstöd men att deras studieresultat 
skulle ha försämrats uppgår till 50 procent. Majoriteten av studenterna 
svarade att mentorn har eller hade tillräcklig kompetens för uppdraget. 
De som är mindre nöjda efterfrågar ofta högre kompetens hos mentorn 
kring funktionsnedsättningar men även mer engagemang.

Bidrag till Synskadades Riksförbund, SRF
Av anslaget får 4 200 kr utbetalas som bidrag till SRF för teknisk an-
passning av studiematerial för personer med synnedsättning eller döv-



89Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2018

Statliga stöd och bidrag

blindhet inom folkbildningen – både studieförbund och folkhögskola. 
Antal producerade exemplar ses i detta sammanhang som effekten av 
statsbidraget. Anpassningar produceras endast på beställning, vilket 
innebär att det alltid finns en deltagare som mottagare av varje exem-
plar. Samma deltagare kan dock vara mottagare av flera exemplar av 
olika titlar.

Totalt har SRF under året producerat  1 434 (2 385) exemplar av 
151 (185) titlar. Av dessa exemplar var 545 (1 019) nyproducerade, det 
vill säga anpassningar av nya titlar. De flesta titlar anpassas till talbok. 
Andra format är punktskrift, storstil och E-text. Tabellen nedan visar att 
det är studieförbunden som står för den största delen av beställningarna. 
Orsaken till förändringar i beställningarna beror på hur stor målgrup-
pen är det aktuella året och deras behov av få läromedel anpassade.

Tabell 64. Producerade exemplar fördelade på beställare

2018 2017 2016

Studieförbund 1 328 1714 2635

Folkhögskola 106 671 16

Totalt 1 434 2385 2651
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 Ur instruktionen: 
13 §  Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för syskon till döva eller  

hörselskadade barn och barn till döva eller hörselskadade föräldrar.

14 §  Myndigheten ska sprida information till och aktivt arbeta för att göra sin  
verksamhet känd för sådana huvudmän som avses i 2 §, deras personal, elever, 
andra studerande och vårdnadshavare.

15 §  Myndigheten ska bedriva verksamhet inom Europeiska byrån för utveckling av 
undervisning för elever med behov av särskilt stöd, European Agency for  
Development in Special Needs Education.

16 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet  
mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All individbaserad information som  
myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl 
som talar emot detta.

  Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna för barn och då 
ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om bar-
nets rättigheter.

  Myndigheten ska i sin verksamhet samråda med de organisationer som  
företräder personer med funktionsnedsättning.

Inom teckenspråksutbildning för syskon till döva eller hör-
selskadade barn och barn till döva eller hörselskadade  
föräldrar redovisas följande prestationer:
• Elever i verksamheten, volymer och kostnad.
• Kvalitetsbeskrivning.

Inom European Agency for Special Needs and Inclusive  
Education redovisas följande:
• Aktiviteter, resultat och kostnad.

Under avsnitten Hur myndigheten sprider information, Mänskliga 
rättigheter, Samverkan med berörda myndigheter samt Mottagande av 
elever, redovisas kvalitetsbeskrivningar av verksamheten.
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Teckenspråksutbildning 
för syskon till döva eller  
hörselskadade barn och 
barn till döva eller 
hörselskadade föräldrar
De specialskolor som berörs i framställningen är de fem regionskolorna 
samt Åsbackaskolan. 

Barn som går i grundskolan eller gymnasiet och som har teckensprå-
kiga syskon har möjlighet att få teckenspråksutbildning vid specialsko-
lorna inom myndigheten. Det har också barn i grundskola eller gym-
nasiet som har teckenspråkiga föräldrar (CODA, Child of Deaf adult). 
Kortfattat kan sägas att barn som i sitt hem använder teckenspråk har 
möjlighet att på skoltid få teckenspråksundervisning.

Teckenspråksundervisningen vänder sig både till nybörjare och till de 
som redan använder teckenspråk. Förutom undervisning i teckenspråk 
får eleverna vistas i en teckenspråkig miljö, ta del av syskons vardag och 
träffa andra elever som också har syskon eller föräldrar som är döva 
eller har en hörselnedsättning.

Undervisningen syftar till att utveckla förmågan att formulera sig och 
kommunicera på teckenspråk, att använda teckenspråket i olika situa-
tioner och att reflektera över livsvillkoren för personer som är döva eller 
har hörselnedsättning ur ett historiskt och kulturellt perspektiv.

De flesta skolor använder modellen att deltagarna kommer till sko-
lorna för teckenspråksutbildning en vecka per termin. 

För att öka kvaliteten och likvärdigheten i verksamheten har en kom-
petensutvecklingsinsats genomförts under året för samtliga lärare som 
är engagerade i verksamheten. Fokus var kvalitetsfrågor och utbild-
ningsmaterial.

 
Tabell 65.  Antal elever och kostnader för teckenspråksutbildning för 

syskon till döva eller hörselskadade barn och barn till döva eller 
hörselskadade föräldrar

2018 2017 2016

Kostnader totalt, tkr 6 694 6 872 5 789

Antal elever som omfattas 306 402 439

Kostnad per elev, tkr 22 17 13

De totala kostnaderna för teckenspråksutbildningen har minskat. Sam-
tidigt har antalet elever minskat kraftigt, främst beroende på en tillfällig 
situation med särskilda omständigheter vid en enskild skola. Detta gör 
att den genomsnittliga kostnaden per elev har ökat. 
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Hur myndigheten sprider  
information om den egna 
verksamheten
Under 2018 fortsatte myndighetens satsning för att öka kännedomen 
om vårt stöd, så att fler barn, unga och vuxna får förutsättningar att nå 
målen för sin utbildning. Huvudmålgrupper för satsningen har varit de 
målgrupper som hade lägst kännedom om myndigheten i den senaste 
kännedomsmätningen från 2017: lärare, förskolechefer och personal 
inom elevhälsan. Under 2018 genomfördes tre större kampanjer som 
bland annat innehöll direktadresserade utskick till skolledare, annonser 
i tryckta och digitala medier, filmer som visades på myndighetens webb-
sida och på SVT, Anslagstavlan. De större kampanjerna varvades med 
mindre satsningar i egna kanaler och sociala medier för tjänsterna Fråga 
en rådgivare och Hitta läromedel och i samband med lanseringar av nya 
stödmaterial och rapporter. Under 2018 genomförde myndigheten även 
sex frukostseminarier i Stockholm och deltog med två seminarier på 
Barnrättstorget i Almedalen. 

Under en dryg månad i höstas var språkstörning ämnet i en kampanj 
som framför allt innehöll analoga och digitala annonser samt informa-
tion i våra egna kanaler. Samtidigt släppte myndigheten den nationella 
kartläggningen Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning. Avsikten 
var att få publicitet och nå ut med information om nuläget och sam-
tidigt visa vilket stöd myndigheten erbjuder inom området språkstör-
ning. Kampanjen resulterade i ett stort ökat intresse för information om 
språkstörning på spsm.se där besöken på språkstörnings första sida un-
der perioden var 13 568 att jämföra med 2 234 för motsvarande period 
2017. Kartläggningen resulterade i nio artiklar eller inslag i bland annat 
SVT, Lärarnas tidning, Göteborgsposten och Skolvärlden.

I slutet av 2018 och fram till 15 januari 2019 genomförde myndig-
heten en kampanj gällande specialskolorna. Då ingick annonsering i 
tidningar och på sociala medier, en film som visades i Anslagstavlan på 
SVT och på spsm.se samt aktiviteter i våra egna kanaler. Antalet använ-
dare på webbsidan Undervisning i specialskola inklusive kortadressen 
www.spsm.se/specialskola uppgick under perioden till 3883 att jämföra 
med 787 under samma period 2017–2018.

Under 2018 har myndighetens filmer visats på Anslagstavlan i SVT1 
och SVT2 under sammanlagt sex månader. Anslagstavlan har i genom-
snitt 300 000 tittare per månad och 4 000 visningar på SVT Play per 
månad.



93Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2018

Övrig återrapportering

Tabell 66. Antal besökare på myndighetens webbplats

2018 2017 2016

Besök på webbplatsen 663 327 544 753 438 956

Besök på Hitta läromedel 218 281 121 296 53 519

Besök i webbutiken 148 522 107 062 77 768

Besök till frågor och svar 122 000 78 000 –1

1. Jämförande data för 2016 saknas då tjänsten frågor och svar infördes i nuvarande 
utformning 2016.

Närvaron i de sociala mediekanalerna har ytterligare stärkts under 
2018. Myndighetens Facebooksida följdes vid årsskiftet 2018–2019 
av 25 000 personer, en ökning med 5 000 personer sedan årsskiftet 
2017–2018. Det nystartade kontot på Instagram har efter tio månader 
fått 5 000 följare och även på Linkedin ökade antalet följare med 1 
900 personer och uppgår nu till 4 000. Twitter genererade knappt 500 
nya följare under 2018 men antalet omnämnanden har ökat med nära 
40 procent från året innan. Det är en följd av att fler medarbetare och 
andra twittrare nämner @spsmsverige när de delar och twittrar från sina 
egna konton. 

Myndigheten har under 2018 genomfört sex frukostseminarier i 
Stockholm. På seminarierna har myndigheten lyft aktuella och priorite-
rade frågor som påverkar våra målgruppers skolsituation. Några exem-
pel på rubriker var Mer kunskap och rätt stöd till elever med adhd och 
Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan. Seminarierna har även 
varit ett tillfälle att berätta om vårt stöd samt få viktiga perspektiv och 
tankar på hur stödet kan utvecklas.

Deltagare i panelen på seminarierna har bland annat varit repre-
sentanter från Utbildningsutskottet, Utbildningsdepartementet, SKL, 
Skolverket, Skolinspektionen, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, 
samt kommuner och intresseorganisationer. I seminarierna har även en 
elev eller före detta elev med funktionsnedsättning deltagit för att ge sitt 
perspektiv.   

Frukostseminarierna har haft mellan 35 och 75 deltagare, beroende 
på ämne. De har även direktsänts via myndighetens YouTube-kanal, där 
de också finns att se i efterhand. Seminarierna har varierande antalet 
visningar på YouTube, från cirka 300 till 2 000.

Myndigheten deltog även i Almedalen 2018 där vi genomförde två 
egna seminarier med rubrikerna Rätten till ett (tecken)språk för goda 
skolresultat och Likvärdig utbildning – varför brister det? Seminarierna 
direktsändes även på myndighetens YouTube-kanal där de går att titta 
på i efterhand. Seminarierna lockade sammanlagt 120 deltagare på plats 
och inspelningarna hade i början av juli sammanlagt 8 500 visningar på 
spsm.se. Dessutom deltog generaldirektör Fredrik Malmberg och avdel-
ningschef Åsa Vikström i panelen i ett flertal andra seminarier. 
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Antalet artiklar i tryckta medier och på webbplatser som handlar om 
SPSM eller där myndigheten omnämns, har under året varit 763 (626)4. 
Antalet artiklar om SPSM:s verksamhet ökade under 2018, i jämfö-
relse med föregående år. Medieintresset för myndigheten har växt i och 
med kartläggningar och rapporter från myndigheten. Till exempel har 
kartläggningen av behov i skolorna när det gäller elever med språkstör-
ning väckt intresse i nationella medier och medier som särskilt bevakar 
skolfrågor. Myndigheten ser även att fler lokala medier rapporterar om 
satsningar som sker på skolor runt om i landet med hjälp av myndighe-
tens statsbidrag.

Myndigheten ger ut tidningen Lika värde med fyra nummer per år. 
Tidningen har distribuerats i drygt 31 000 (31 000) exemplar. Tidningen 
har också ett digitalt nyhetsbrev med 1 770 prenumeranter (794). 
Huvudsakligt syfte med tidningen är att sprida inspirerande exempel 
från skolor som arbetar framgångsrikt för likvärdig utbildning för alla, 
oavsett funktionsförmåga. Lika värde skickas bland annat ut till alla 
förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasiesko-
lor, grundsär- och gymnasiesärskolor, Komvux, skolchefer och skol-
nämnder. Den som önskar kan prenumerera kostnadsfritt på den tryckta 
tidningen eller på det digitala nyhetsbrevet.

4 Jämförande data för 2017 har korrigerats. 
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European Agency for  
Special Needs and  
Inclusive Education (EA)
Kostnaderna för verksamheten har under 2018 sammantaget upp-
gått till 1 539 tkr. Under året har EA hållit två stora arbetsmöten med 
styrelse och samordnare med representanter från samtliga medlemslän-
der. Vårens möte ägde rum i Zürich, Schweiz och höstens möte i Wien, 
Österrike. 

Sverige står som värd för nästkommande medlemsmöte genom SPSM 
vilket kommer att äga rum i Stockholm 22–23 maj 2019. Det finns ett 
stort intresse bland medlemsländerna för Sveriges utbildningssystem. 
För att uppnå hög kvalitet har förberedelse och förankringsarbete varit 
en naturlig del under året.  

Antalet medlemsländer har under året ökat från 30 till 31 genom att 
Serbien blev medlem. EA finansieras av Europeiska kommissionen, Eras-
mus+, och medlemsländerna i Europa. Medlemskapet i EA är oberoende 
av medlemskap i Europeiska Unionen vilket innebär att Storbritanniens 
medlemskap i EA inte påverkas av landets eventuella utträde ur EU. EA 
erbjuder utvecklingsstöd via projekt, samt på förfrågan stöd till enskilda 
medlemsländer. 

Det är en utmaning att nå ut med information om EA:s arbete. För 
att möta denna utmaning har EA:s nyhetsbrev översatts till svenska och 
distribuerats via SPSM:s externa webb. Nyhetsbrevet ger en god bild 
av det europeiska arbetet och översättningen gör informationen mer 
tillgänglig. 

Under 2018 har följande projekt genomförts  
inom ramen för EA

• Financing Policies for Inclusive Education Systems (FPIES). Ett treår-
igt projekt 2016–2018. Projektet har genomförts i samarbete med 
Universitat Ramon Llull, Barcelona.  

• Country Policy Review and Analysis (CPRA). Arbetet pågår en-
ligt framtagen metodologi Country Policy Review and Analysis: 
Methodology Report. (V. Soriano, A. Watkins, S. Ebersold and S. 
Symeonidou, eds.). Odense, Denmark. Under året har EA inlett 
arbetet med att analysera rådande policy i Sverige. Policyn katego-
riseras och synliggörs i förhållande till Europeiska kommissionens 
rekommendationer och analyseras i Prevention, Intervention och 
Compensation (PIC-cod). Resultatet kommer att presenteras i sam-
band med medlemsmötet i Stockholm. 

• European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE). Projek-
tet pågår 2014–2020. Skolverket medverkar som sakkunniga. På 
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EA:s hemsida presenteras aktuell data för medlemsländerna.
• Policy to Support Inclusive School Leadership (SISL). Projektet 

genomförs i två faser och pågår till 2020. Den första fasen tar sin 
utgångspunkt i den omfattande europeiska litteratur som finns för 
området. Insamlad information analyseras och ligger till grund för 
det fortsatta arbetet med fokus på skolledarens roll. Det övergri-
pande målet med SISL-projektet är att undersöka hur man utveck-
lar och främjar inkluderande ledarskap på skolnivå genom natio-
nella och lokala politiska ramverk och stödmekanismer. 

• The Changing Role of Special Schools in Supporting Inclusive Edu-
cation (CROSP). Projektet pågår 2017–2019 och genomförs i två 
faser. Fas 1 (2017–2018) omfattar en kartläggning av tidigare och 
aktuella trender och situationer i länderna. Kartläggningen sätts i 
relation till rådande bestämmelser liksom på uppfattade framtida 
trender. På grundval av de viktigaste resultaten från fas 1 kommer 
fas 2 (2018–2019) att inriktas på peer learning-aktiviteter som 
ska organisera länderna i två eller tre grupper. Dessa kommer att 
överväga olika aspekter och steg för utveckling av särskilt stöd för 
inkluderande utbildning. 

• Evidence of the Effects of Inclusive Education in Supporting Long-
Term Social Inclusion. Publikationen syftar till att belysa kopp-
lingen mellan inkluderande utbildning och social integration av 
personer med funktionsnedsättning. Enligt översynen finns det 
en koppling på områdena utbildning, sysselsättning och boende i 
samhället  

Effekter
En styrka med EA:s arbete är att det genom ett kontinuerligt arbete ska-
pas en gemensam beprövad erfarenhet som länderna kan referera till. En 
effekt av ett långsiktigt, kontinuerligt nätverksarbete är att det utvecklas 
ett mer hållbart system, där Sverige kan delta i ett ömsesidigt lärande. 

När det gäller effekten i Sverige av deltagandet i det europeiska sam-
arbetet kan noteras att rapporterna röner ett fortsatt stort intresse hos 
nyckelpersoner inom utbildning och vid lärarutbildningarna. Genom ett 
växande antal prenumeranter av EA:s nyhetsbrev sprids kännedom om 
verksamheten genom olika kanaler. 

I pedagogiska debatter och utvecklingsarbeten hänvisas till publika-
tioner och de europeiska erfarenheterna.

Ytterligare en effekt är ökad kunskap genom möjligheter till dialog 
med nyckelpersoner i andra länder om Sveriges utbildningsystem. Det 
kommer också frågor från lärare och rådgivare i Sverige om utbildnings-
system i andra länder.  

Erfarenheterna från arbetet har lett till ökad förståelse av omvärlden 
och vad som påverkar utbildningsområdet. 
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Mänskliga rättigheter, 
jämställdhetsperspektivet 
och barnkonventionen
Under 2018 har Specialpedagogiska skolmyndigheten fortsatt arbetet 
med att  utveckla, stärka och etablera en rättighetskultur. Utgångspunk-
ten är mänskliga rättigheter där FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) och Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning betonas. Myndigheten strävar efter att skapa en 
helhet utifrån dessa två konventioner i rättighetsarbetet samt de rättig-
hetsperspektiv som myndigheten sedan tidigare utvecklat och infört: till-
gänglig utbildning, delaktighet, jämställdhet och barnrätt. Det finns ett 
stort behov av att förbättra skolsituationen för barn, elever och vuxna 
med funktionsnedsättning. 

Tillgänglig utbildning
Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning har fått en stor utbred-
ning inom utbildningsväsendet och efterfrågan av materialet och antalet 
självvärderingar ökar. Myndigheten ger stöd till skolverksamheter uti-
från tillgänglighetsmodellen. Stöd kring tillgänglighet efterfrågas kring 
ny- och ombyggnationer alltmer. Myndigheten ingår en referensgrupp 
till Boverket som har i uppdrag att ta fram riktlinjer för skolors miljö: 
Vägledning för gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö.

Delaktighet
Stödmaterialet Delaktighet – ett arbetssätt i skolan, har fått en stor 
utbredning inom skolväsendet. Myndigheten ger stöd till skolverksam-
heter utifrån delaktighetsmodellen. Texter från stödmaterialet finns idag 
i Skolverkets fortbildning, Specialpedagogik för lärande och Skolinspek-
tionen har använt delaktighetsmodellen i kvalitetsgranskning som lett 
till rapporten, Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen 
(2018). Myndigheten har en Barnpanel för att säkra att barns och ungas 
röster blir hörda. Målet är att barns åsikter och erfarenheter tas tillvara 
i det dagliga arbetet. 

Barnombud
Myndigheten har inrättat ett barnombud för elever inom specialskolan.  
Barnombudet ska verka proaktivt och långsiktigt för att öka delaktighe-
ten och tryggheten. Syftet är att bidra till att utveckla och höja kvalite-
ten i verksamheten.
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Barnkonventionen – barnrätt 
Myndigheten har ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet utifrån barn-
konventionen. Det finns en plan för barnrättsarbetet och myndigheten 
deltar i Barnombudsmannens Barnrättsresa. Under 2018 genomfördes 
en utbildning för myndighetens alla medarbetare om Barnkonventionen 
och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning. 

Jämställdhet
Under 2017 och 2018 har myndighetens medarbetare genomgått en 
utbildning i normkritik. 

Vidare har myndigheten i oktober 2018 anordnat ett frukostsemina-
rium i Stockholm, med fokus på hur flickor och pojkar får tillgång till 
likvärdigt stöd i skolan. Frukostseminariet sändes även på webben.

Under maj – oktober 2018 har representanter från sju olika skolmyn-
digheter träffats på initiativ av Skolverket, Skolinspektionen, SPSM och 
Skolforskningsinstitutet. Syftet är att utbyta erfarenheter och identifiera 
samarbetsområden över myndighetsgränserna. Under tre samordnings-
träffar och en heldag med kunskapsutbyte har skolmyndigheterna 
fokuserat på ojämställdheten i helt eller delvis gemensamma målgrupper 
utifrån gemensamma sakområden.
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Samverkan med berörda 
myndigheter och samråd 
med organisationer som  
företräder personer med 
funktionsnedsättning 
Myndigheten samverkar med ett stort antal externa aktörer. Att driva 
effektiv samverkan med nyckelintressenter bidrar till att öka verksam-
hetens kvalitet med målgrupperna i fokus. SPSM har ett högt anseende 
som gör myndigheten attraktiv som samverkanspartner. 

Skolmyndigheter
SPSM har en alltmer intensiv samverkan med framförallt skolmyndig-
heterna och överenskommelser om samverkan finns. Specialpedagogiskt 
stöd behövs för att alla ska kunna nå målen för skolan och ges förut-
sättningar att vara delaktiga i samhället och arbetslivet. Under året kom 
en utredning av skolmyndigheterna Statliga skolmyndigheter – för elever 
och barn i en bättre skola (SOU 2018:41) som aktualiserade behovet 
av en god samverkan mellan skolmyndigheterna för att underlätta för 
skolaktörers möjlighet till stöd och utveckling. 

I samband med möten i skolmyndighetsutredningen har SPSM tagit 
initiativ till samverkansträffar med Skolinspektionen och Skolverket. I 
de träffarna har bland annat diskuterats hur samverkan kan utvecklas 
med målet att skolor och skolhuvudmän får ett mer tydligt och kvalita-
tivt stöd. 

Ett utvecklingsarbete har påbörjats kring att utveckla samsyn på kva-
litet i utbildning när det gäller ledning och styrning samt undervisning 
och hur stöd ges från de olika myndigheterna. Länsvisa skolchefsdialo-
ger i samarbete med Skolverket och Skolinspektionen planeras för 2019.

Skolverket
Under 2018 har SPSM genomfört några större samverkansärenden till-
sammans med Skolverket:
• Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk och SPSM att tillsam-

mans och med utgångspunkt i propositionen Läsa, skriva, räkna – en 
garanti för tidiga stödinsatser (prop. 2017/18:195) under 2018–2020 
genomföra insatser i syfte att implementera garantin samt stärka 
kompetensen avseende bedömning av elevers kunskapsutveckling 
samt planering, genomförande och uppföljning av tidiga stödinsatser 
(U2018/02959/S).
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• Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk och SPSM att gemen-
samt ansvara för fortbildning i specialpedagogik (U2018/03106/S). 
Uppdraget ersätter det tidigare uppdraget från år 2015.

• SAMS, samverkan Socialtjänst skola – obruten skolgång för placerade 
barn och unga. SPSM, Skolverket och Socialstyrelsen har utvecklat 
SiSam-modellen för att omfatta alla placerade barn och unga. Den 
nya modellen har fått namnet SAMS Samverkan socialtjänst skola – 
obruten skolgång för placerade barn och unga. Socialstyrelsen kom-
mer att vara den myndighet som har ansvaret att förvalta modellen. 

Övrig samverkan med Skolverket har under året varit:
• Samverkan för bästa skola. Skolverket samverkar med SPSM i ett 

antal uppdrag i hela Sverige till skolor och förskolor med låga kun-
skapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra 
elevernas resultat på egen hand. Uppdraget är att genom riktade 
insatser stärka förskolan, skolan och huvudmannen (kommunen 
eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i arbetet med att 
planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål 
och behov. Under tre år erbjuds personlig kontakt och hjälp i att hitta 
olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på vilka utvecklings-
behov som finns. 

• Samråd har under året skett kring kartläggningsmaterial om språklig 
medvetenhet, bedömningsstöd, stadieindelad timplan, förtydligande 
i läroplaner avseende könsuppdelad undervisning, nationella minori-
tetsspråk, utökad timplan i idrott och hälsa, kunskapskrav och funk-
tionsnedsättningar, specialpedagoger och speciallärares arbete med 
nyanlända elever, prao, synpunkter på rektorsutbildningen samt hur 
planering av arbetsplatsförlagt lärande (apl) ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv kan främja elevers, med intellektuell funktionsnedsättning, 
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

• På uppdrag av Skolverket anpassar myndigheten nationella prov 
för målgruppen elever med synnedsättning eller blindhet och under 
2018 har 153 delprov anpassats. Proven tillgängliggörs och bearbetas 
pedagogiskt i e-textformatet Textview och tryckt punktskrift med 
tillhörande taktila bilder. Under 2018 har en särskild satsning skett på 
utvecklingen av nationella prov inom SFI-undervisning. 

Skolinspektionen
SPSM har samverkat regionalt med Skolinspektionen genom regel-
bundna strategiska möten. Myndigheten har även medverkat som sak-
kunniga i kompetensutvecklingsinsatser kring delaktighet, övergångar, 
nyanländas utbildningsvägar efter språkintroduktion och pedagogiska 
konsekvenser av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samråd har 
skett kring en ny modell för kvalitetsgranskning. 



101Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2018

Övrig återrapportering

Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten har aktivt samverkat med Myndigheten för tillgäng-
liga medier (MTM) under ett flertal år. SPSM deltar i MTM:s råd och 
upphandlar tillsammans med MTM och andra nordiska aktörer vissa 
delar av produktionen för anpassning av läromedel. Myndigheten 
deltar i Punktskriftsnämnden och Punktskriftsnämndens barngrupp, 
samt nämndens matematikgrupp. Det nordiska samarbete som startade 
genom konferensen Tactile Reading 2017 har fortsatt 2018 och myndig-
heten är representerad i den programkommitté som ska arrangera nästa 
konferens.

I samverkan med MTM sker också erfarenhetsutbyte kring produk-
tion av teckenspråkig skönlitteratur. SPSM ingår i deras referensgrupp 
kring testproduktionen av teckenspråkig skönlitteratur.

Intresseråd
SPSM samverkar med intresseorganisationer som företräder personer 
med funktionsnedsättning genom det intresseråd som myndigheten in-
rättat. I intresserådet finns representation från dryga tiotalet olika intres-
seorganisationer och där redovisas och diskuteras övergripande aktuella 
frågor. Dessutom eftersträvar myndigheten en dialog kring strategiskt 
och principiellt viktiga frågor i detta forum. Rådet har under 2018 haft 
tre möten samt ett myndighetsgemensamt möte med de tre skolmyn-
digheterna där Skolinspektionen varit sammankallande. Det som varit 
aktuellt under dessa möten är SPSM:s pågående arbete med exempelvis 
nya rapporter, barnombud för Specialskolan, länsvisa skoldialoger, kun-
skapskravens konstruktion samt diskussioner om behovet av statistik 
om elever med funktionsnedsättningar. 

Ungdomsnätverk
Under året inrättade SPSM ett särskilt ungdomsnätverk. Syftet är att 
skapa utrymme för dialog med barn- och ungdomsorganisationer, inom 
funktionsnedsättningsområdet, som har mycket kontakt med barn och 
ungdomar i myndighetens målgrupper. Under 2018 har ungdomsnätver-
ket träffats två gånger.

Swedish Standards Institute SIS
Samverkan inom Swedish Standards Institute SIS innebär att myndig-
heten har deltagare i den tekniska kommittén som bland annat arbetar 
med it-standarder för lärande. En vägledning för utbildningsresurser på 
internet har tagits fram. SPSM har under arbetet bevakat myndighetens 
målgruppers intressen samt följt utvecklingen inom standardisering som 
rör tillgänglighet i digitala lärresurser på en generell nivå. 
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Mottagande av elever  
i specialskolan och  
antagning till Rh-anpassad  
utbildning 

 Ur instruktionen: 
20 §  Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns 

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. 
Nämnden ska pröva frågor om 

 1.  mottagande i specialskolan enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800), och
 2.  antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och  

andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 15 kap. 36 § skollagen.

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-
ning är ett särskilt beslutsorgan inom Specialpedagogiska skolmyndig-
heten.

I nämnden ska det finnas företrädare för grundskolan, grundsärsko-
lan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt för 
personer med rörelsehinder. Nämnden består av en ordförande och åtta 
ledamöter.

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-
ning har under 2018 haft sju (sju) sammanträden. Totalt antal fattade 
beslut avseende ansökningar till specialskolan är 202 (179) av dessa är 
17 (10) fattade av ordföranden (ordföranden har fattat beslut om av-
visning, avslag, omprövning, överflyttning mellan regional och nationell 
specialskola och beslut om mottagande). Av de 202 besluten är 80 (64) 
beslut om avslag. 

Totalt antal fattade beslut avseende ansökningar till Rh-anpassad ut-
bildning är 35 (51) stycken. Av de 35 besluten är 9 (1) beslut om avslag.
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Jämställdhetsintegrering  
i myndigheter 2016–2018
I Regleringsbrevet för Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018 fram-
går att Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att redovisa 
hur myndigheten har bedrivit arbetet med jämställdhetsintegrering. 
Syftet med uppdraget är att verksamheten ska bidra till att de jämställd-
hetspolitiska målen nås. I enlighet med uppdraget redovisar myndighe-
ten resultaten och de under 2018 genomförda aktiviteterna. 

Under hösten 2018 har samtliga rådgivare på myndighetens special-
pedagogiska stödenheter genomgått en utbildning i normkritik. Jäm-
ställdhetsarbetet finns också numera med som en del i introduktionsut-
bildningen, för att säkerställda att nyanställda får en introduktion i hur 
jämställdhetsarbetet bedrivs på myndigheten. 

Inom de specialpedagogiska stödenheterna har det under de senaste 
två åren pågått ett utvecklingsarbete utifrån jämställdhetsplanens inten-
tioner. Myndigheten har tagit fram en plan i syfte att ytterligare stärka 
arbetet kring jämställdhet och genus när myndigheten ger specialpeda-
gogiskt stöd. En realisering av planen för jämställdhet och genus förvän-
tas ske inom de specialpedagogiska stödenheterna under 2019. 

Myndigheten har genomfört en revidering av de studiepaket som 
finns kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Särskild 
hänsyn har tagits till flickors behov av stöd.

Jämställdhet finns numera med som en kvalitetsfaktor när myndig-
heten erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter till skolpersonal och 
huvudmän. I kurser införs moment med diskussioner kring genus och 
funktionsnedsättning och hur det i ett pedagogiskt arbete går att uppnå 
ett jämställt bemötande.

Myndigheten redovisar idag könsuppdelad statistik för alla anslag. 
Inom bidraget till utvecklingsprojekt, SIS-medel, har myndigheten gjort 
en förändring och valt att informera om och prioritera projekt som 
riktar sig till flickor och, eller kvinnor och till projekt som har ett tydligt 
genusperspektiv, i syfte att ge mer jämställt bidragsstöd till skolväsendet.

Myndigheten har verkat för fortsatt spridning av den FoU-skrift som 
SPSM publicerade 2017, Genus och specialpedagogik. I oktober 2018 
anordnades bland annat ett frukostseminarium i Stockholm, med fokus 
på hur flickor och pojkar får tillgång till likvärdigt stöd i skolan. Fru-
kostseminariet sändes även ut online.
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En inventering av de läromedel som myndigheten har tagit fram inom 
området kropp, sex och samlevnad har genomförts. Inventeringen gjor-
des utifrån ett normkritiskt perspektiv och visade på behov av att lyfta 
upp genusperspektiv i vår produktion av läromedel.

En ny bildpolicy med jämställdhetsperspektiv har tagits fram under 
2018. Jämställdhetsperspektivet har även lyfts fram i det konsultativa 
arbetet med produktionsstöd i den del av myndighetens webbplats som 
riktar sig till läromedelsproducenter och förlag. Genusperspektivet har 
också tydliggjorts i ansökningsformuläret som läromedelsproducenter 
använder sig av när de ansöker om produktionsstöd.  

Specialskolorna har genomfört en översyn av samtliga åtgärdspro-
gram för att kunna säkerställa att det inte råder någon ojämställdhet 
i åtgärderna. De olika specialskolorna har kommit olika långt i detta 
arbete. De som har kommit längst har sett en jämnare könsfördelning 
av antalet åtgärdsprogram i jämförelse med 2017. 

Representanter från myndighetens rättighetsgrupp har i september 
2018 deltagit i workshops på ett seminarium i Regeringskansliet. Under 
seminariedagen fördes en dialog om fortsatt statlig styrning av jäm-
ställdhetsintegrering. Syftet var att forma ett underlag till kommande 
inriktning av regeringens program för jämställdhetsintegrering i myndig-
heter. 

Under 2018 har representanter från sju olika skolmyndigheter träffats 
på initiativ av Skolverket, Skolinspektionen, SPSM och Skolforsknings-
institutet. Syftet med initiativet är att utbyta erfarenheter och identifiera 
samarbetsområden över myndighetsgränserna. Under tre samordnings-
träffar och en heldags kunskapsutbytesdag har skolmyndigheterna 
fokuserat på ojämställdheten i helt eller delvis gemensamma målgrupper 
utifrån gemensamma sakområden. 
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Moderna beredskapsjobb 
i staten
Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att införa moderna bered-
skapsjobb i staten och myndigheten har under 2018 haft som mål att 
anställa två personer per region samt en person per nationell avdelning, 
det vill säga tio personer under perioden. Målgruppen är personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Nyanlända med låg utbildningsnivå 
bedöms ingå i den kategorin. Arbetsuppgifterna ska bestå av samhälls-
nyttiga arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig om-
fattning, men som behöver göras. Myndigheten har under 2018 anställt 
åtta medarbetare inom ramen för moderna beredskapsjobb i staten.
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Uppdrag att genomföra 
insatser avseende garanti 
för tidiga stödinsatser

Myndigheten har av regeringen fått i uppdrag att genomföra kompe-
tensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för 
tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och 
sameskolan (U2018/02959/S) tillsammans med Statens skolverk. In-
satser ska genomföras under 2018–2020 i syfte att implementera Läsa, 
skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (prop. 2017/18:195).
Myndigheten har under 2018 tillsammans med Skolverket förberett 
uppdraget med att genomföra insatser under 2018–2020. Uppdraget ska 
redovisas senast den 15 december 2020 till Regeringskansliet.
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Uppdrag att svara  
för fortbildning i  
specialpedagogik  
för lärare
Myndigheten har av regeringen fått i uppdrag att svara för genom-
förandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, 
motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan 
(U2018/03106/S) tillsammans med Statens skolverk. Uppdraget ersät-
ter det av regeringen den 10 december 2015 beslutade uppdraget att 
svara för genomförande av fortbildning i specialpedagogik för lärare i 
grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och 
sameskolan (U2015/05783/S). 
En delredovisning av uppdraget med erfarenheter från genomförande av 
uppdraget U2015/05783/S har lämnats till Regeringskansliet under året. 
En slutredovisning inklusive en utvärdering av satsningen för 2016–
2020 ska lämnas den 15 oktober 2020 till Regeringskansliet.
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Hur myndigheten  
uppfyller de nya kraven 
på kollektivavtalsenliga 
villkor
I regleringsbrevet för 2018 har myndigheten som återrapporteringskrav 
att:
• redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskel-

värden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtal-
senliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling. 

I de fall det är tillämpligt, särskilt om Upphandlingsmyndigheten framta-
git branschspecifikt stöd, ställer SPSM denna typ av krav vid annonserad 
upphandling över tröskelvärdet. 

Fem av de upphandlingar över tröskelvärdet som myndigheten annon-
serat under 2018 har innehållit krav på kollektivavtalsliknande villkor, i 
enlighet med det stöd Upphandlingsmyndigheten ger för området. Dessa 
fem upphandlingar, med totalt sex geografiska anbudsområden, har 
samtliga gällt elevresor med taxi. Anbudstiderna har löpande avslutats 
runt årsskiftet 2018–2019.

Vid en av dessa upphandlingar har leverantör tilldelats kontrakt 
medan fyra fortfarande är i utvärderingsfas. (2019-01-28) 

Kontrakten innehåller klausuler samt stöddokument för uppföljning 
av de kollektivavtalsenliga villkoren.   



109Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2018

Kostnader, intäkter  
och transfereringar

Fördelning av kostnader, intäkter  
och transfereringar

Tabell 67. Kostnader fördelade på verksamheter, tkr

Verksamhet 2018 2017 2016

Undervisning 454 321 415 387 386 960

Förskoleklass 8 215 8 533 8 062

Fritidshem 43 586 43 086 38 545

Teckenspråk syskon/CODA 6 694 6 872 5 789

Boende 97 550 94 612 90 862

Specialpedagogiskt stöd 343 316 342 191 318 576

Läromedel 71 572 74 950 75 005

Statsbidrag 26 557 23 406 21 537

Totalt 1 051 811 1 009 037 945 336

Det fortsatt ökade elevantalet inom specialskolan återspeglas i ökade 
totala kostnader för undervisningen. Läromedelshanteringens kostna-
der har minskat de senaste åren, vilket sammanhänger med att antalet 
utvecklade läromedel har minskat något. Statsbidragshanteringen ökar i 
omfattning och myndigheten har även särskilt satsat på den uppföljande 
verksamheten inom vissa bidrag, vilket avspeglas i kostnadsutveckling-
en.

Kostnader per prestation återfinns inom respektive avsnitt i resultatre-
dovisningen.
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Tabell 68. Kostnader fördelade på verksamheter och skolformer, tkr

Verksamhet

Förskola Obligatoriska
skolformer

Gymnasiet Vuxen-
utbildning

Totalt

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Undervisning – – 454 321 415 387 – – – – 454 321 415 387

Förskoleklass – – 8 215 8 533 – – – – 8 215 8 533

Fritidshem – – 43 586 43 086 – – – – 43 586 43 086

Teckenspråk 
syskon/CODA – – 6 694 6 872 – – – – 6 694 6 872

Boende – – 97 550 94 612 – – – – 97 550 94 612

Specialped.
stöd 56 431 68 184 228 270 225 564 46 762 40 779 11 853 7 664 343 316 342 191

Läromedel 801 273 40 292 54 127 17 547 12 421 12 932 8 129 71 572 74 950

Statsbidrag 2 449 2 094 6 979 5 234 4 350 4 459 12 779 11 619 26 557 23 406

Totalt 59 681 70 551 885 907 853 415 68 659 57 659 37 564 27 412 1 051 811 1 009 037

Alla skolformer är inte representerade inom varje verksamhet. En 
fördelning per skolform har skett inom respektive verksamhet. Försko-
leklass, fritidshem och teckenspråk för syskon och barn till döva ingår 
i denna fördelning i obligatoriska skolformer. 84 (85) procent av verk-
samheten avser obligatoriska skolformer.

Av kostnadsfördelningen framgår att verksamheten totalt sett ökat 
andelen insatser som riktas mot gymnasium och vuxenutbildning, men 
att insatser riktade mot förskoleklass har minskat i andel detta år.

Tabell 69. Intäkter fördelade på verksamheter, tkr

Verksamhet

2018 2017 2016

Anslag Övriga
intäkter

Anslag Övriga
intäkter

Anslag Övriga
intäkter

Undervisning 227 828 226 269 206 833 208 873 206 834 180 356

Förskoleklass – 8 502 – 8 000 – 8 175

Fritidshem – 41 637 – 41 475 – 37 478

Teckenspråk syskon/CODA 6 632 62 6 804 68 5 749 40

Boende 60 227 37 323 56 853 37 759 48 318 42 544

Specialpedagogiskt stöd 338 881 4 435 337 025 5 166 315 900 2 676

Läromedel 66 782 4 790 70 488 4 462 71 454 3 551

Statsbidrag 26 151 406 22 990 416 21 233 304

Totalt 726 501 323 424 700 993 306 219 669 488 275 124

Intäkterna har fördelats på anslag respektive övriga intäkter per verk-
samhet. Andelen anslagsintäkter inom undervisningen har minskat över 
tid, vilket huvudsakligen beror på att elevantalet i specialskolorna ökat. 
Verksamheterna förskoleklass och fritidshem är helt avgiftsfinansierade.
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Tabell 70  Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna 
disponeras (punkt 6.1 i regleringsbrev SPSM), tkr

Verksamhet
+/- tom 

2016
+/- 

2017
Int. 

2018
Kostn. 

2018
+/- 

2018
Ack +/- 

utgå. 2018

Specialskola med mera 
(angivna belopp i regleringsbrev) 517 -72 000 310 000 308 000 2 000 -69 483

Redovisat av SPSM1

Specialskola, läromedel m.m
(delvis täckning av kostnader)2 0 0 262 632 607 146 -344 514 0

Förskoleklass och fritidshem 
(full kostnadstäckning) 517 -2 144 50 139 51 801 -1 662 -3 289

Administration av försärknings-
bidrag till folkhögskolor  
(full kostnadstäckning) 0 0 150 150 0 0

Totalt 517 -2 144 312 921 659 097 -346 176 -3 289

1. Se tabell 71 för detaljerade uppgifter.

2. Enbart intäkter och kostnader för 2018 redovisas då verksamheten endast delvis finansieras 
med avgifter.

Tabell 71. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras, tkr

Avgifts-
intäkter

Totala
kostnader

Andel
finansierat
via anslag

Årets
resultat

Ackumulerat
resultat

Specialskola med mera1 206 545 551 871 345 326 – –

Assistans enligt avtal 
med kommuner2 51 482 – – – –

Kost och inkvartering2 198 – – – –

Läromedel 3 022 53 848 50 826 – –

4§ exkl. skola 1 385 1 427 42 – –

Förskoleklass och fritidshem 50 139 51 801 – -1 662 -3 289

Avgift för administration 150 150 – 0 0

Summa avgiftsintäkter  
enligt ovan 312 921

1.  I avgiftsintäkterna inkluderas samtliga intäkter av avgifter inom specialskolan, exklusive 
intäkter för assistans samt kost och inkvartering.  
Antagandet är att avgiftsintäkterna som inte hör till någon av de övriga posterna, ingår i 
området specialskola med mera.

2.  För dessa poster har det inte varit möjligt för myndigheten att särskilja kostnaderna i  
redovisningen.

Förskoleklass och fritidshem har krav på full kostnadstäckning över tid. 
De två senaste åren har verksamheten visat ett underskott, dessförinnan 
fanns ett ackumulerat överskott. Myndigheten utreder verksamhetens 
underskott för att kunna vidta relevanta åtgärder för att uppnå ett noll-
resultat över tid.
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Tabell 72. Transfereringar, utbetalat under året, tkr

Finansieringstyp 2018 2017 2016

Produktionsstöd 18 046 22 893 19 065

Föräldrautbildning i teckenspråk 14 6661 14 5882 13 671

Omvårdnadsinsatser 98 538 95 524 90 764

Särskilda insatser på skolområdet 163 418 156 420 150 465

Bidrag till vissa studier 16 418 17 188 17 621

Särskilt utbildningsstöd 182 010 154 5593 153 3764

Donationsmedel 8 0 0

Övriga bidrag 60 111 136

Totalt 493 164 461 283 445 098

1. Varav -44 tkr ej verkställd utbetalning 2018.

2. Varav 44 tkr ej verkställd utbetalning till CSN.

3. Varav 143 tkr återkrav 2016, tillfört inkomsttitel 2017.

4. Varav -143 tkr avser ej inbetalt återkrav.
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Kompetensförsörjning
Personalredovisning för myndigheten,  
nuvarande kompetensförsörjning

Tabell 73. Antal anställda totalt

Antal anställda totalt 2018 2018 2017 2017 2016 2016

Antal
personer

Års-
arbetare

Antal
personer

Års-
arbetare

Antal
personer

Års-
arbetare

Kärnkompetens 881 672 908 692 849 661

Ledningskompetens 63 56 64 58 59 55

Stödkompetens 234 189 217 176 210 175

Summa 1178 917 1 189 926 1 118 891

Under 2018 har också 202 (187) personer haft en timanställning inom myndigheten  
motsvarande 15 (14) årsarbetare.

I gruppen kärnkompetens ingår personal med sakområdeskompetens 
inom SPSM:s verksamhetsgrenar, det vill säga specialpedagogiskt stöd, 
undervisning, boende och fritid, läromedel samt hantering av olika stats-
bidrag.  I gruppen stödkompetens ingår personal inom administration 
och service, samt personal med stödkompetens inom kärnverksamheten.

Bland de medarbetare som slutat är avgångsorsakerna pensions-
avgångar 15 (5) procent, uppsägningar på grund av arbetsbrist 0 (5) 
procent samt övriga avgångar 84 (90) procent, det vill säga uppsägning 
på egen begäran eller tidsbegränsade anställningar som upphör. 

Personalomsättningen inom myndigheten var under år 2018 13 
(13) procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Andelen 
pensionsavgångar har ökat under 2018, samtidigt har övriga avgångar 
minskat med 10 procent jämfört med 2017. En förklaring till perso-
nalomsättningen i myndighetens kärnverksamhet är att tillgången på 
speciallärare och specialpedagoger är otillräcklig i landet, vilket bidrar 
till ökad konkurrens. Inom specialskolan är det också många tidsbe-
gränsade anställningar eftersom behörighetskravet har varit speciallärar-
examen för att anställas tillsvidare. Förändringar i behörighetsförord-
ningen från och med 1 augusti 2018 gör att myndigheten har möjlighet 
att tillsvidareanställa legitimerade lärare utan speciallärarexamen.  

Tabell 74. Antal anställda fördelat på ålder

Antal anställda
fördelat på ålder

< 40 år 40–49 år 50–59 år > 59 år Totalt

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Kärnkompetens 226 196 191 253 251 250 255 274 269 147 187 139 881 908 849

Ledningskompetens 5 4 3 21 16 14 26 27 32 11 17 10 63 64 59

Stödkompetens 46 30 29 65 61 69 80 78 71 43 48 41 234 217 210

Summa 277 230 223 339 328 333 361 379 372 201 252 190 1178 1189 1118

Andel i procent 24 19 20 29 28 30 30 32 33 17 21 17 100 100 100
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SPSM har en åldersstruktur där 47 (53) procent av myndighetens med-
arbetare är 50 år eller äldre. Antal anställda under 40 år har ökat med 5 
procentenheter jämfört med 2017. Antal anställda över 59 år har mins-
kat med 4 procentenheter jämfört med 2017. Antalet anställda i övriga 
åldersgrupper är i stort sett oförändrad sedan föregående år. Personalens 
genomsnittsålder är 48 (48) år.

Tabell 75. Antal anställda fördelat på kön

Antal anställda
fördelat på kön

2018 2017 2016

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Kärnkompetens 695 (79%) 186 (21%) 709 (78%) 199 (22%) 661(78%) 188(22%)

Ledningskompetens 45 (71%) 18 (29%) 45 (70%) 19 (30%) 40(68%) 19(32%)

Stödkompetens 166 (71%) 68 (29%) 156 (72%) 61 (28%) 149(71%) 61(29%)

Totalt 906 (77%) 272 (23%) 910 (77%) 279 (23%) 850(76%) 268 (24%)

SPSM har en ojämn könsfördelning inom alla kompetenskategorier, 
77 procent av personalen är kvinnor och 23 procent är män. Könsför-
delningen har visat sig bestå trots att myndigheten arbetar för att öka 
mångfalden, framförallt i samband med rekryteringar.

Tabell 76. Antal anställda med utländsk bakgrund

2018 2017 2016

Andelen anställda med utländsk bakgrund* 9,1% 8,8% 9,8%

*Utländsk bakgrund enligt SCB:s definition: ”utrikesfödda eller inrikesfödda med två  
utrikesfödda föräldrar.”

SPSM strävar efter att uppnå en jämnare fördelning vad avser mångfald. 
Under 2018 är andelen anställda med utländsk bakgrund förhållandevis 
lika med tidigare år. Regeringen har gett i uppdrag att införa moderna 
beredskapsjobb i staten och myndigheten har under 2018 haft som mål 
att anställa två personer per region samt en person per nationell avdel-
ning. Målgruppen har varit personer som står långt ifrån arbetsmark-
naden. Nyanlända med låg utbildningsnivå har ingått i den kategorin. 
I myndigheten har man anställt åtta nya medarbetare inom ramen för 
moderna beredskapsjobb i staten.     

Måluppfyllelse och vidtagna åtgärder 2018 

Målet för kompetensförsörjningen för 2018, liksom för år 2017 var
• att upprätthålla kompetensnivån inom kärnverksamheten
• att uppnå en jämnare fördelning vad avser mångfald.
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Kompetensförsörjning

Myndigheten arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med 
kvalificerade arbetsuppgifter, fokus på samhällsnytta och ett stort eget 
ansvar för medarbetare. Arbetet med att attrahera, behålla, utveckla och 
ställa om medarbetares kompetens fortgår i myndigheten genom bland 
annat fokus på värdegrundsarbete, profilering av arbetsgivarvarumär-
ket, tillitsbaserat chefs- och ledarskapsprogram samt fortlöpande arbete 
kring lönebildning och lönerevisionsarbete. Myndigheten har under 
året arbetat aktivt med insatser kopplade till Karriärstegsreformen och 
Lärarlönelyftet. 

Utmaningen med myndighetens kompetensförsörjning är att det råder 
stor brist på specialpedagoger och speciallärare på arbetsmarknaden där 
andelen arbetsgivare i landet som upplevt brist under 2018 är över 80 
procent enligt statistik från SCB. Andelen arbetsgivare som på tre års 
sikt bedömer att antalet anställda speciallärare- och specialpedagoger 
kommer att öka är 58 procent.  Myndigheten har fortlöpande arbetat 
aktivt med rekrytering parallellt med kompetensutveckling av efterfrå-
gad kompetens, samtidigt som man har behövt ta hänsyn till struktu-
rella förändringar i myndigheten. 

Den 5 juli 2018 beslutade regeringen om förändringar i behörighets-
förordningen som ska göra det lättare för specialskolan att tillsvidarean-
ställa och behålla legitimerade lärare. Förordningen trädde i kraft  
1 augusti 2018. Konsekvenser av den tidigare behörighetsförordningen, 
har varit att myndigheten inte har kunnat tillsvidareanställa legitime-
rade lärare, om de inte också haft en speciallärarutbildning med den 
inriktning som skolan bedriver. Detta har lett till rekryteringsproblem. 
Myndighetens förhoppning och mål är att den nya behörighetsförord-
ningen leder till att andelen obehöriga lärare i undervisningen minskar 
och att antalet lärare som kan undervisa på teckenspråk ökar samt att 
speciallärare med fler inriktningar kan anställas.

Förändringarna innebär inte att myndighetens behov av speciallärare 
med specialisering mot dövhet eller hörselskada, synskada, grav språk-
störning eller utvecklingsstörning minskar. Den förändrade behörig-
hetsförordningen gör det dock möjligt att i vissa fall tillsvidareanställa 
legitimerade lärare. 

Myndigheten har en åldersstruktur som gör att kompetensförsörj-
ningen inom främst kärnverksamheterna inom specialpedagogiskt stöd 
samt specialskola är en stor utmaning. Under de kommande tio åren 
kommer drygt en tredjedel av myndighetens medarbetare att gå i pen-
sion. Av behöriga speciallärare är det 22 pensionsavgångar och inom 
specialpedagogiskt stöd är det 154 pensionsavgångar på tio års sikt. 
Pensionsavgångarna är beräknade fram till och med 65 års ålder. 

I myndigheten har man under 2018 annonserat 107 tjänster och 
rekryterat 63 tillsvidareanställda speciallärare, specialpedagoger och 
legitimerade lärare. Nyrekryteringarna har gjort det möjligt att i högre 
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grad anpassa kompetens utifrån efterfrågan. Myndighetens satsning på 
ett utökat digitaliserat stöd har till viss del förändrat kompetensbehovet 
inom verksamheten.

Myndigheten har under året fortsatt att vidareutbilda lärare till speci-
allärare och utökad behörighet i ämnen, samt genomfört satsningar på 
speciallärartrainees och karriärtjänster utifrån de direktiv som regering-
en fastställt genom behörighetsförordning och satsningar på skolan. 

Det har skett en stadig ökning av antal elever som ansöker till spe-
cialskolorna och under höstterminen 2019 öppnar Hällsboskolan i 
Stockholm ytterligare en skolenhet, vilket krävt ökade resurser för att 
upprätthålla kompetensförsörjning, en effektiv organisation och led-
ningsstöd. 

Myndigheten har en strategisk plan för försörjning av behöriga spe-
ciallärare i specialskolan. I planen ingår aktiviteter som att alla lärare 
inom specialskolan ska ansöka om legitimation till speciallärare samt att 
de som har möjlighet ska ansöka om behörighet enligt övergångsregler 
för legitimation till speciallärare. För dem som inte omfattas av över-
gångsreglerna finns möjlighet till kompetensutveckling, genom vidareut-
bildning under tre år på halvfart vid reguljär universitetsutbildning eller 
genom Lärarlyftet som är en uppdragsutbildning via Skolverket. Från 
och med hösten 2018 är det 35 (43) lärare vid myndigheten som läser 
till speciallärare. 

Myndigheten fattade under 2013 beslut om karriärtjänster inom 
specialskolan som började tillämpas under 2014. Det har under åren 
gett möjlighet att anställa speciallärartrainees med tillsvidareanställning 
samt förstelärare med tillsvidareförordnande. Speciallärartrainee är en 
legitimerad lärare som vidareutbildas till speciallärare. När utbildningen 
är färdig får traineen söka en tjänst som speciallärare i specialskolan. 
Totalt sett har antalet behöriga speciallärare inom specialskolan nära 
fördubblats under perioden 2013–2018 från 37 till 76 medarbetare i 
och med speciallärartraineeprogrammet. 

Inom speciallärarutbildningen finns inriktning mot utvecklingsstör-
ning, grav språkstörning eller döv och hörselskada samt synnedsättning. 
Det har under ett antal år saknats speciallärarutbildning med inriktning 
mot synnedsättning, vilket har försvårat för myndigheten att bedriva 
verksamhet och uppnå de mål som satts i enlighet med regeringens 
ambitioner. Från och med 2017 erbjuder Stockholms universitet utbild-
ningsplatser på speciallärarutbildning med inriktning mot synnedsätt-
ning, vilket bidrar positivt till myndighetens kompetensförsörjning.

Myndighetens strategiska plan för försörjning av behöriga lärare i 
specialskolan omfattar specialskolornas tillsvidareanställda lärare. Av 
de som är tillsvidareanställda inom myndigheten och som under året 
arbetat som lärare är det 39 (40) procent som är behöriga speciallärare 
alternativt specialpedagoger, 57 (57) procent är behöriga lärare och 4 
(3) procent saknar plan för kompetensutveckling eller är obehöriga. På-
gående kompetensutveckling uppgår till 18 (21) procent och innefattar 
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dels speciallärare som kompletterar sin speciallärarexamen mot ytter-
ligare en specialisering och lärare som avses bli behöriga att undervisa 
i specialskolan. Lärare kan uppfylla behörighetskraven men kan ändå 
sakna en viss spetskompetens, till exempel olika kunskapsnivåer i teck-
enspråk. Under 2018 påbörjade sex medarbetare studier i teckenspråk 
som beräknas vara avslutade under 2019. 

Bedömningsstöd för teckenspråk har tagits fram under 2018 i samar-
bete med Stockholms universitet. Syftet är att bedöma kunskapsnivå för 
planering av medarbetares fortsatta kompetensutveckling. Bedömningen 
består även av en rekommendation vilken nivå de olika yrkeskategorier-
na inom specialskolan ska befinna sig på, för att kunna trygga elevernas 
språkutveckling i den teckenspråkiga skolmiljön. 

Myndigheten arbetar systematiskt med effektivisering av stödverk-
samheten. De senaste åren har administration och servicefunktioner 
samordnats i allt högre grad. När det gäller exempelvis inköp och faktu-
rahantering arbetar myndigheten med att införa nya former för samar-
bete över geografiska gränser och avdelningsgränser för att öka kvalitet 
och likvärdighet samt effektivisera hanteringen. 
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Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro i förhållande till  
sammanlagd arbetstid

Tabell 77. Sjukfrånvaro i procent av respektive grupps årsarbetstid,  
 fördelad på kön

Sjukfrånvaro i procent fördelad på kön 2018 2017 2016

Kvinnor 6,4 % 6,3 % 5,9 %

Män 3,2 % 3,2 % 2,8 %

Samtliga 5,8 % 5,6 % 5,1 %

Sjukfrånvaro mer än 60 dagar i förhållande  
till sammanlagd arbetstid för sjukfrånvaro

Tabell 78. Andel av sjukfrånvaron som avser minst 60 dagars  
 sammanhängande frånvaro

Sjukfrånvaro i procent fördelad på kön 2018 2017 2016

Kvinnor 44,8 % 52,0 % 51,0 %

Män 21,6 % 20,9 % 19,3 %

Samtliga 41,3 % 47,7 % 47,0 %

Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till 
sammanlagd arbetstid per åldersgrupp

Tabell 79. Sjukfrånvaro i procent av respektive grupps årsarbetstid,  
 fördelad på ålder

Sjukfrånvaro i procent fördelad på ålder 2018 2017 2016

< 30 9,3 % 6,9 % 9,0 %

30–49 år 5,8 % 6,3 % 5,5 %

> 49 år 5,4 % 4,9 % 4,8 %

I underlaget för sjukfrånvaro ingår personal som under året varit an-
ställda med månadslön. Sjukfrånvaron för samtlig personal under 2018 
har ökat något, från 5,6 procent 2017 till 5,8 procent 2018. Männens 
sjukfrånvaro är oförändrad jämfört med föregående år och ligger kvar 
på 3,2 procent. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat 0,1 procentenheter och 
ligger på totalt 6,4 procent 2018 jämfört med 6,3 procent föregående år. 

När det gäller sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupper, har sjukfrån-
varon i gruppen >30 år ökat mest jämfört med föregående år, från 6,9 
procent till 9,3 procent för 2018. Åldersgruppen 30-49 år har minskat 
från 6,3 procent 2017 till 5,8 procent 2018 och åldersgruppen >49 år 
har ökat från 4,9 procent 2017 till 5,4 procent 2018. 

Andelen med sjukfrånvaro mer än 60 dagar har minskat jämfört med 
föregående år, från 47,7 procent till 41,3 procent. Kvinnors långa sjuk-
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fall har minskat från 52 procent till 44,8 procent medan männens långa 
sjukfall har ökat något från 20,9 procent till 21,6 procent. 

En analys av sjukfrånvarostatistiken visar på att den högsta sjukfrån-
varon fortfarande är inom kärnverksamheten och då främst inom speci-
alskolorna. Myndigheten håller på att formera en utvecklingsgrupp för 
specialskolan utifrån målsättningen att de ska fungera som inspiration 
och föredöme. I gruppen finns representanter från de olika skolenheter-
na och i arbetet kommer bland annat arbetsmiljöfrågorna att diskuteras 
och analyseras.  

Myndigheten har under mars månad 2018, i samarbete med företags-
hälsovården och deras samarbetspartner, infört en ny tjänst som heter 
Sjuk och frisk.  Tjänsten syftar till att skapa friskare arbetsplatser där 
medarbetare får stöd i ett tidigt skede vid sjukskrivning och även säker-
ställa att myndigheten har ett genomarbetat och professionellt arbetssätt 
och omhändertagande vid sjukskrivning och rehabilitering. Tjänsten ska 
också utgöra ett stöd för chefer i arbetet med rehabilitering. Vissa regio-
ner beskriver att tjänsten redan har inneburit hjälp i att mer systema-
tiskt arbeta med rehabilitering och att chefer har haft nytta av det stöd 
tjänsten innebär. Vissa regioner har anställt personalhandläggare som 
ska stötta chefer i rehabiliteringsarbetet och detta kan också ha bidragit 
till att rehabiliteringsarbetet har stärkts under året. 

Under 2018–2019 pågår en utbildningsinsats för samtliga medarbe-
tare inom myndigheten i form av en studiecirkel i föreskriften Organisa-
torisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Medarbetare ska få grund-
läggande kunskaper i föreskriften med fokus på arbetsbelastning och 
kränkande särbehandling samt få en genomgång av myndighetens egna 
dokument inom arbetsmiljöområdet med fokus på organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Målet är att alla medarbetare ska få ökade kunskaper 
inom arbetsmiljö och genom detta kunna bidra till att utveckla arbets-
miljön, bibehålla friskfaktorer och tidigt identifiera riskfaktorer i organi-
sationen som kan inverka negativt på hälsan.

Ett pilotförsök med medarbetarundersökningar vid en avdelning har 
avslutats och utvärderats under 2018. Pilotomgången syftade till att få 
mer kunskap och erfarenhet av ett nytt sätt att genomföra medarbetar-
undersökningar med fokus på medarbetarnas upplevelse av sin arbets-
situation och hälsa. Pilotomgången har lett fram till att myndigheten har 
fattat beslut om hur medarbetarundersökning kommer att genomföras 
för hela myndigheten med start under våren 2019. Myndigheten har 
behov att både erhålla löpande information om medarbetares upplevelse 
av organisatorisk och social arbetsmiljö över tid men också få fördjupad 
information i form av traditionell medarbetarenkät, förslagsvis vartan-
nat år. 

 



Ekonomisk redovisning
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  Not Utfall tkr Utfall tkr
   2018-01-01 2017-01-01
   2018-12-31 2017-12-31
Verksamhetens intäkter    
 Intäkter av anslag 1 726 501 700 993
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 312 921  299 037
 Intäkter av bidrag 3 10 079 6 514
  Finansiella intäkter 4 424 668

Summa intäkter  1 049 925 1 007 212 
     
Verksamhetens kostnader    
 Kostnader för personal 5 -723 806 -696 163
 Kostnader för lokaler 6 -109 540 -93 612
 Övriga driftkostnader  -203 973 -205 131
 Finansiella kostnader 7 -1 731 -1 814
  Avskrivningar och nedskrivningar 8 -12 761 -12 317

Summa kostnader  -1 051 811 -1 009 037  
     
Verksamhetsutfall   -1 886 -1 825 
     
Uppbördsverksamhet 9
 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras  1 758 2 389
 Medel som tillförts statens budget från 
 uppbördsverksamhet  -2 059 -2 088

Saldo Uppbördsverksamhet  -301 301

Transfereringar  
 Medel som erhållits från statens budget
 för finansiering av bidrag  458 486 428 232 
 Övriga erhållna medel för  
 finansiering av bidrag 10 34 722 32 864  
  Lämnade bidrag 11 -493 164 -461 283  

Saldo Transfereringar 12 44 -187   
   
Årets kapitalförändring 13 -2 143 -1 711

Resultaträkning
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  Not    Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
TILLGÅNGAR  2018-12-31 2017-12-31
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utveckling 14 1 505 2 165
Rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar 15 1 172 1 182
Summa  2 677 3 347
      
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader, mark och annan fast egendom 16 0 10 175
Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 17 144 19 363
Maskiner, inventarier, installationer m.m 18 16 510 20 138
Summa  33 654 49 676
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 13 990 14 322
Summa  13 990 14 322
     
Varulager m.m.     
Varulager och förråd 20 1 685 1 826
Summa  1 685 1 826
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 21 7 084 3 520
Fordringar hos andra myndigheter  12 424 14 946
Övriga kortfristiga fordringar 22 41 335
Summa  19 549 18 801
     
Periodavgränsningsposter 23    
Förutbetalda kostnader  30 385 28 604
Upplupna bidragsintäkter  758 422
Övriga upplupna intäkter  0 158
Summa  31 143 29 184
     
Avräkning med statsverket 24    
Avräkning med statsverket  31 025 9 232
Summa  31 025 9 232
     
Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 25 66 016 89 545
Summa  66 016 89 545
     
Summa tillgångar  199 739 215 933
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  Not Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
KAPITAL OCH SKULDER  2018-12-31 2017-12-31
Myndighetskapital 26    
Statskapital  233 233
Balanserad kapitalförändring  4 151 5 862
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 13 -2 143 -1 711
Summa  2 241 4 384
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser 27 13 464 10 961
Övriga avsättningar 28 13 368 10 199
Summa  26 832 21 160
     
Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 29 35 005 41 525
Kortfristiga skulder till andra myndigheter  16 995 17 088
Leverantörsskulder 30 29 282 39 715
Övriga kortfristiga skulder 31 17 093 26 992
Summa  98 375 125 320
     
Periodavgränsningsposter 32   
Upplupna kostnader  65 618 57 611
Oförbrukade bidrag  6 273 7 458
Övriga förutbetalda intäkter  400 0
Summa  72 291 65 069
     
Summa kapital och skulder  199 739 215 933

ANSVARSFÖRBINDELSER        
Övriga ansvarsförbindelser 33 0 -4 332
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Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag, tkr  

Anslag

Ingående 
överfö-
rings-
belopp

Årets 
tilldelning 
enligt
reglerings-
brev

Omdispo-
nerade 
anslags-
belopp Indragning

Totalt 
disponibelt 
belopp

Utgifter
20180101– 
20181231

Utgående 
överförings-
belopp

15:1:5 ap.4.1 
Statsbidrag till 
utbildning 157 13 916

 

0 -157 13 916 13 916 0

15:1:5 ap.4.2 
Bidrag till  
kursdeltagare 296 1 000

 

0 -296 1 000 706 294

15:1:5 ap.5  
Statlig ÅP-avgift 
för bidrag till 
kursdeltagare

 

7 88

 

0 -7 88 88 0

Ramanslag 
16:1:3 ap.1 
Specialpeda- 
gogiska skol-
myndigheten 7 347 722 806

 

0 -4 332 725 821 743 282 -17 461

16:1:5 ap.2  
Utveckling av 
skolväsendet 
och annan 
pedagogisk 
verksamhet 0 0 11 000 0 11 000 1 599 9 401

16:1:6 ap.1 
Omvårdnads-
insatser 8 745 69 232 0 -8 745 69 232 63 823 5 409

16:1:11 ap.1 
Bidrag till vissa 
studier 337 17 525

 

0 -337 17 525 16 418 1 107

16:1:20 ap.1 
Särskilda insat-
ser inom skol-
området 0 163 418 0 0 163 418 163 418 0

17:14:4 ap.1 
Särskilt utbild-
ningsstöd -32 187 711 0 0 187 679 182 010 5 669

Summa anslag 16 857 1 175 696 11 000 -13 874 1 189 679 1 185 260 4 419

Allmänt

Anslagen har lagts in utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut 
samt utifrån de belopp som finns redovisade i statsredovisningssystemet 
Hermes.
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Anslagsredovisning

Anslagsvis

Anslag 15:1:5 ap 4.1
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut U2018/04692/BS, 
U2018/04728/6V

Anslag 15:1:5 ap 4.2
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut U2018/04692/BS, 
U2018/04728/6V

Anslag 15:1:5 ap.5 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut U2018/04692/BS, 
U2018/04728/6V

Anslag 16:1:3 ap.1
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut U2018/04618/S

Anslag 16:1:5 ap.2
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut U2018/04618/S

Anslag 16:1:6 ap.1 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut U2018/04618/S

Anslag 16:1:11 ap. 1
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut U2018/04618/S

Anslag 16:1:20 ap.1
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut U2018/04618/S

Anslag 17:14:4 ap.1
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut U2018/03174/UF  

Villkor

Anslag 16:1:3 ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(Ramanslag)
Anslagsposten får användas för Specialpedagogiska skolmyndighetens 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för produk-
tionsstöd för läromedelsframställning och visst internationellt samar-
bete. Utbetalat produktionsstöd uppgår per 2018-12-31 till 18 046 tkr.

Återbetalda medel från bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillfö-
ras anslaget.
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Anslag 16:1:5 ap. 2 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet
För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra kompetensut-
vecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga 
stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och samesko-
lan (U2018/02959/S) får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta 
anslagsposten med 10 000 000 kronor.

För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet 
av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande 
utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2018/03106/S) 
får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten med  
1 000 000 kronor.

Anslag 16:1:6 ap.1 Omvårdnadsinsatser
Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid 
gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rö-
relsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

Anslag 16:1:11 ap.1 Bidrag till vissa studier
Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen 
(2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funk-
tionsnedsättning. 

Anslag 16:1:20 ap 1 Särskilda insatser inom skolområdet
Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förord-
ningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet. 
Myndigheten får belasta anslagsposten med högst 2 300 tkr för stöd 
till utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundsko-
lan behöver ett så kallat mellanår före starten av gymnasial utbildning. 
Utbetalat: 1 185 tkr. 

Medel får användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar 
till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska 
arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.  
Utbetalat 85 625 tkr.

Anslag 17:14:4 ap.1 Särskilt utbildningsstöd 
Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen 
(2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. Enligt förord-
ningen får statsbidrag lämnas till folkhögskolor samt till universitet och 
högskolor. Statsbidrag till universitet och högskolor får uppgå till högst 
5 500 tkr. Utbetalat: 5 500 tkr

Av anslagsbeloppet får högst 5 000 tkr användas för analyser av och 
utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. Specialpedagogiska skolmyn-
digheten ska i årsredovisningen särskilt redovisa en uppföljning av dessa 
analyser och de insatser som vidtagits. Utbetalat: 785 tkr
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Av anslaget får högst 4 200 tkr betalas ut som bidrag till Synskadades 
riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synska-
dade och dövblinda. Utbetalat: 2 303 tkr. Minst 90 procent av beviljade 
bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning.  
Statsbidrag betalas ut av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 
procent under mars 2018 med 40 procent under augusti 2018 och med 
10 procent när SRF lämnar slutredovisning av kostnaderna.

Övrigt anslagsredovisning

Anslag 16:1:3 ap. 1 redovisar ett utgående överföringsbelopp på  
-17 461 tkr. Det förklaras delvis av flera större utgifter av engångska-
raktär. Etablering av ytterligare en skolenhet i Stockholm för att hantera 
elevökningen vid Hällsboskolan inför 2019 har medfört merkostnader. 
Utöver detta har lönekostnaderna inom skolan ökat mer än i genomsnit-
tet i riket. Myndigheten kompenseras endast delvis för detta genom pris- 
och löneomräkning. 

I utgående överföringsbelopp 2017 fanns en felaktig avsättning om 
4 332 tkr under 2016, där beloppet inte borde ha belastat anslaget och 
därmed borde utgående överföringsbelopp för 2016 ha varit högre med 
motsvarande belopp. Efter dialog med regeringen fick myndigheten un-
der 2018 en indragning på detta belopp.

Anslag 16:01:5 ap. 2 redovisar ett utgående överföringsbelopp på  
9 401 tkr. Anslaget avser ett särskilt regeringsuppdrag och tillkom under 
2018. Myndigheten har hittills byggt en organisation för att utföra  
uppdraget och kommer att förbruka medel i genomförandet under  
kommande år.

Inom anslag 16:1:6 ap.1 har ersättning för elevhem och omvårdnad 
i boende respektive habilitering inbetalats av hemkommuner respektive 
hemlandsting om totalt 34 715 tkr (32 859 tkr). Beloppet ingår i resul-
taträkningens post Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag.
Ersättning har samtidigt utbetalts till skolhuvudmän med 36 114 tkr (33 
779 tkr). Detta belopp ingår i resultaträkningens post Lämnade bidrag. 
Netto har ersättningen tillförts avsnittet Transfereringar 1 399 tkr (920 tkr).

Redovisning mot inkomsttitel, tkr

Inkomsttitel Inkomster

2811 Övriga inkomster 2 059

Återbetalningar av statsbidrag som avser beslut från tidigare år redovi-
sas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster. Se not 9 för fördelning av 
poster.
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Bemyndiganden, SPSM

Anslag/
Anslagsbenämning

Tilldelat 
bemyndigande 

2018

Ingående 
åtaganden      
2018-01-01

Utestående 
åtaganden     
2018-12-31

Utestående åtagandens 
fördelning per år

2019

Ramanslag 16:1:6 ap.1 
Omvårdnadsinsatser 34 000 33 864 33 851 33 851

Summa 34 000 33 864 33 851 33 851
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Tilläggsupplysningar 
och noter

Bokslutskommentarer

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 1 kap 3§ förordningen 
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.  
SPSM:s redovisning följer god redovisningssed såsom den kommer till 
uttryck i ESV:s allmänna råd till 6§ bokföringsförordningen (2000:606).  

Värderingsprinciper

Tillgångar/skulder och kundfordringar har tagits upp till det belopp var-
med de beräknas inflyta. Skulder har tagits upp till det nominella värdet.

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna består av läromedelslager, som har värderats 
till hälften av försäljningsvärdet exklusive i försäljningspriset ingående 
distributionskostnader. 

Avskrivningar

Som anläggningstillgång redovisas immateriella tillgångar, datorer, for-
don, inventarier med mera vars anskaffningsvärde är 20 tkr och däröver 
samt har en ekonomisk livslängd på 3 år eller längre. Förbättringsutgif-
ter på annans fastighet redovisas som anläggningstillgång om anskaff-
ningsvärdet överstiger 40 tkr och om den förväntade nyttjandeperioden 
och den ekonomiska livslängden uppgår till lägst 10 år.

SPSM har fastställt följande princip avseende anläggningstillgångars 
ekonomiska livslängd:

Immateriella tillgångar 5 år
Servrar och nätverksutrustning  3 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar  3 år
Övriga inventarier  5 år
Bilar och andra transportmedel  5 år
Förbättringsutgift på annans fastighet 10 år
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Övriga upplysningar

2017 uppdagades det att myndigheten hade hyreskontrakt för elevboen-
den för vilka myndigheten, på grund av kontraktens utformning, borde 
begärt medgivande från regeringen. Kontrakten innebär att boendena 
redovisas som tillgångar på fordringssidan och som finansiell leasing på 
skuldsidan, samt att del av driftkostnad redovisas som finansiell kost-
nad. Detta redovisas särskilt i aktuella noter. Myndigheten fick under 
2018 regeringsbeslut på att dessa boenden måste avyttras senast augusti 
2019. Ett av boendena har avyttrats under 2018 med en förlust på drygt 
2 000 tkr. Ett återstående boende kommer att avyttras i enlighet med 
regeringsbeslutet.

2017 redovisades en möjlig hyresförpliktelse som ansvarsförbindelse 
inom linjen, se not 33. Myndigheten har fått en indragning på motsva-
rande belopp i och med att detta borde ingått i utgående överföringsbe-
lopp 2016, se Övrigt anslagsredovisning.

Ledande befattningshavare

SPSM är ett enrådighetsverk och har ett insynsråd med sju ledamö-
ter utsedda av regeringen samt generaldirektören som är ordförande. 
Insynsrådet har under 2018 haft fyra möten, där huvudämnena varit 
information om myndighetens verksamhetsplanering, budget, årsredo-
visning, aktuella rapporter och remisser samt samarbete med Skolverket 
och Skolinspektionen.

Ersättning till insynsrådets ledamöter har under 2018 utgått enligt  
följande:

Anders Runnquist 7 500 kr (varav 3 000 kr avser 2017)
Claes Nilholm 10 500 kr (varav 6 000 kr avser 2017)
Inger Hjort 7 500 kr (varav 4 500 kr avser 2017)
Lottie Corrias-Näslund 9 000 kr (varav 4 500 kr avser 2017)
Betty Malmberg  6 000 kr (varav 4 500 kr avser 2017)
Gunilla Svantorp 9 000 kr (varav 6 000 kr avser 2017)
Max Holm 4 500 kr (varav 3 000 kr avser 2017)
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Insynsrådets ledamöter har under 2018 haft andra styrelse- och råds-
uppdrag enligt följande:

Max Holm Andre vice ordförande i Sveriges Elevkårer
Betty Malmberg  Ledamot i Riksbankens jubileumsfond  
 samt ledamot i Svenska Unescorådet
Claes Nilholm Ledamot i den Utbildningsvetenskapliga  
 fakulteten vid Uppsala universitet samt  
 i styrelsen för Forum för samverkan vid  
 Uppsala universitet
Gunilla Svantorp Ledamot i Riksbankens Jubileumsfond samt i  
 ABL Konsult Värmland

Ersättning till generaldirektören har under 2018 utgått med 
1 255 627 kr, varav 14 805 kr som skattepliktiga förmåner.
Generaldirektören är ledamot i Diskrimineringsmannens råd.
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   Utfall, tkr Utfall, tkr
   2018-01-01 2017-01-01
    2018-12-31 2017-12-31

Not 1 Intäkter av anslag    726 501 700 993 
 Anslagsintäkterna i verksamhetsavsnittet  
 härrör från följande anslag: 
 16:1:3 ap1 Specialpedagogiska skolmyndigheten   724 902 700 993
 16:1:5 ap 2 Utveckling av skolväsendet och 
 annan pedagogisk verksamhet     1 599 0
Summa intäkter av anslag i RR      726 501    700 993

 Utgifter enligt anslagsredovisningen   
 16:1:3 ap1 Specialpedagogiska skolmyndigheten   -743 282 -724 280
 16:1:5 ap 2 Utveckling av skolväsendet 
 och annan pedagogisk verksamhet     -1 599
Summa utgifter som belastat anslagen     -744 881    -724 280

 Differens intäkter av anslag verksamhet resp. 
 utgifter mot anslag    -18 380 -23 287
     
 Intäkter av anslag i transfereringsavsnittet   
 16:1:3 ap 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten    
  Produktionsstöd för läromedelsframställning   18 046 22 893 

  Övriga bidrag    60 106

 Förändring semesterlöneskuld ack 2008   274 288
 Summa förklaring differens        18 380     23 287
 
 Saldo    0 0

 Enligt de finansiella villkoren för anslag 16:1:3 ap.1 får anslaget belastas med  
 utgifter  för produktionsstöd för läromedelsframställning.
 
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  312 921 299 037
 Kommunala elevavgifter    201 879 195 714
  – elever i specialskolan    201 879 195 370
 – korrigeringar tidigare års elevavgifter   0 344
    
 Förskoleklass och fritidsverksamhet    50 139 49 450
 – varav elevavgifter    45 811 44 786
 – varav av vårdnadshavare inbetalt till hemkommuner 1 010 893

 Assistans och deltid Fskl och fritids     4 325   4 661 
 Ersättning för assistans enl. avtal med kommuner  51 482 41 374
 Läromedel, egen framställning   3 022 2 549
 Kost och inkvartering i samband med kurser och besök 198 1 082
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   Utfall, tkr Utfall, tkr
   2018-01-01 2017-01-01
    2018-12-31 2017-12-31

 Avgift från Folkbildningsrådet för administration  
 av förstärkningsbidrag till folkhögskolor  150 150
    
 Intäkter av avgifter enligt 4 § ej skola  1 385 3 908
 Övriga intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 4 411 4 677
 Intäkter av andra ersättningar   255 133
  
  Kommunala avgifter för elever i specialskolan      
 Vårterminen      
 Värdkommun (2018: 121 210 kr per termin / elev, 300 st) 
 (2017: 118 080 kr per termin / elev, 278 st)
 Övriga kommuner (2018: 181 820 kr per termin / elev, 358 st) 
 (2017: 177 130 kr per termin / elev, 368 st)
       
 Höstterminen      
 Värdkommun (2018: 121 210 kr per termin / elev, 314 st) 
 (2017: 118 080 kr per termin / elev, 298 st)
 Övriga kommuner (2018: 181 820 kr per termin / elev, 343 st) 
 (2017: 177 130 kr per termin / elev, 351 st)
       
 Förskoleklass      
 Vårterminen      
 Alla kommuner (2018: 122 750 kr per termin / elev, 27 st) 
 (2017: 119 580 kr per termin / elev, 34 st)
       
 Höstterminen      
 Alla kommuner (2018: 122 750 kr per termin / elev, 33 st) 
 (2017: 119 580 kr per termin / elev, 26 st) 
       
 Fritidshemsverksamhet      
 Vårterminen      
 Alla kommuner (2018: 79 930 kr per termin / elev, 232 st) 
 (2017: 77 870 kr per termin / elev, 240 st) 
       
 Höstterminen      
 Alla kommuner (2018: 79 930 kr per termin / elev, 249 st) 
 (2017: 77 870 kr per termin / elev, 243 st) 
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    Utfall, tkr Utfall, tkr
   2018-01-01 2017-01-01
    2018-12-31 2017-12-31

Not 3 Intäkter av bidrag  10 079 6 514
 Bidrag från statliga myndigheter*  9 084 5 800
 Bidrag från övriga  995 714
 
 *  Ökningen beror på att myndigheten haft fler personer 2018 med olika typer av 

anställningsbidrag.

Not 4 Finansiella intäkter  424 668
 Ränteintäkter på räntekonto hos Riksgäldskontoret 0 33
 Ränteintäkter avseende lån i Riksgäldskontoret  199 205
 Orealiserad värdeförändring finansiella instrument 0 206
 Utdelning Kammarkollegiets konsortier  218 213
 Övriga finansiella intäkter  7 11
 
Not 5 Kostnader för personal  -723 806 -696 163 
 Varav lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter m.m. -480 008 -457 052
 Varav arvoden till styrelse, kommittéer  
 eller ej anställd personal  -869 -879
    
 Ökningen av lönekostnad utöver normal lönerevision består av ökad kostnad 
 vid rekrytering av pedagogisk personal på grund av ökad konkurrens.  
 
Not 6 Lokalkostnader  -109 540 -93 612
 Lokalhyror*  -95 359 -91 188
 Driftkostnader lokaler  -6 714 -6 783
 Reparation, bevakning, larm  -1 661 -1 294
 Förändring avsättning lokaler**  -5 806 5 653
    
 * Den ökade lokalkostnaden beror delvis på att ytterligare en skollokal etablerats
 inför 2019 för att möta det ökade behovet vid Hällsboskolan i Stockholm.
 
 ** Ökad avsättning avser ansvarsförbindelse där förpliktelsen nu bedöms som 
 sannolik samt uppsägning från andrahandshyrsegäst.
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    Utfall, tkr Utfall, tkr
   2018-01-01 2017-01-01
    2018-12-31 2017-12-31

Not 7 Finansiella kostnader  -1 731 -1 814
 Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret -436 -558
 Övriga inomstatliga räntekostnader  -31 -28
 Räntekostnader finansiell leasing*  -881 -1 171
 Orealiserad värdeförändring finansiella instrument   -332 0
 Övriga utomstatliga räntekostnader  -29 -33
 Övriga finansiella kostnader  -22 -24
   
  * Avser nyttjanderätten till en fastighet och bostadsrätt (elevboende) 
 som i balansräkningen redovisas under Övriga kortfristiga skulder, se not 31.  
 Fastigheten avyttrades under 2018.   

Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar  -12 761 -12 317
 Immateriella anläggningstillgångar  -1 230 -1 169
 Förbättringsutgifter  -3 379 -3 206
 Maskiner, inventarier, installationer  -8 152 -7 678
 Nedskrivning anläggningstillgångar  0 -264

Not 9 Uppbördsverksamhet  -301 301
 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras   
 Övriga medel som ej disponeras  0 698*
 Återkrav anslag 17:14:4 ap.1 Särskilt utbildningsstöd 861 1 138
 Återkrav anslag 16:1:20 ap.1 Särskilda insatser  
 inom skolområdet  784 553
 Återkrav övriga anslag  113 0
 Summa intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 1 758 2 389
   
 Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet   
 Övriga medel som ej disponeras  0 -698
 Återkrav anslag 17:14:4 ap.1 Särskilt utbildningsstöd -1 162 -837
 Återkrav anslag 16:1:20 ap.1 Särskilda insatser 
 inom skolområdet  -784 -553
 Återkrav övriga anslag  -113 0
 Summa medel som tillförts statens budget  
 från uppbördsverksamhet  -2 059 -2 088
   
 Saldo uppbördsverksamhet (ej inbetalda återkrav)  -301 301

 * Avser reavinst på försäljning av bostadsrätt (elevboende) där myndigheten enligt   
 kontraktet ägde rätt till halva den vinst som erhölls när fastighetsägaren  
 sålde bostaden.
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    Utfall, tkr Utfall, tkr
   2018-01-01 2017-01-01
    2018-12-31 2017-12-31

Not 10 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 34 722 32 864
 Från kommuner  22 590 21 564
 Från landsting  12 125 11 295
 Från övriga  7 5
    
 Medlen har i huvudsak finansierat boende, omvårdnad i boendet och habilitering  
 för elever vid RH-gymnasier. Se även Övrigt anslagsredovisning.   

Not 11 Lämnade bidrag  -493 164 -461 283
 Statliga myndigheter exkl. statl. affärsverk  -6 049 -6 451
 Kommuner och landsting  -258 819 -244 921
 Övriga organisationer och ideella föreningar  -187 700 -167 047
 Privata företag och privatägda ek. föreningar  -24 178 -25 676
 Enskilda personer  -16 418 -17 188

Not 12 Saldo transfereringar  44 -187
 Lämnade bidrag finansierade med donationsmedel 0 0
 Fakturerat återkrav år 1, betalt år 2  0 -143
 Ej verkställd utbetalning, 2017  44 -44

Not 13 Årets kapitalförändring  -2 143 -1 711
 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET  -1 662 -2 144
 Förskoleklass och fritidshemsverksamhet  -1 662 -2 144
   
 BIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET  -224 319
 Värdereglering donationsmedel  -127 403
 Övriga driftskostnader finansierade med donationsmedel -100 -84
 Anläggningar finansierade med donationsmedlens avkastning 3 0
 Verksamhetsavsnittet  -224 319
 Lämnade bidrag finansierade med donationsmedel 0 0
 Transfereringsavsnittet  0 0
   
 ÅTERKRAV LÄMNADE BIDRAG m.m  -257 114
 Ej avräkning inkomsttitel (avräknas kassamässigt)  -301 301
 Uppbördsavsnittet  -301 301
 Ej anslagsavräknat återkrav (avräknas kassamässigt) 0 -143*
 Ej anslagsavräknad transferering 2017  
 (avräknas kassamässigt)**    44   -44
 Transfereringsavsnittet  44 -187

 *Jämförelsetal ändrat
 ** Ny post ÅR 2018, jämförelsetal tillagt för 2017.
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   Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
    2018-12-31 2017-12-31

Not 14 Balanserade utgifter för utveckling  1 505 2 165
 IB anskaffningsvärde  3 297 3 224
 Årets anskaffningar  0 73
 Avgår anskaffningsvärde för sålda och utrangerade tillgångar 0 0
Anskaffningsvärde UB  3 297 3 297
   
 IB Ackumulerade avskrivningar  1 132 484
 Årets avskrivningar  660 648
 Avgår avskrivningar på sålda och utrangerade tillgångar 0 0
Ackumulerade avskrivningar UB  1 792 1 132
   
Bokfört värde  1 505 2 165
 
Not 15 Rättigheter och andra 
immateriella anläggningstillgångar  1 172 1 182
 IB anskaffningsvärde  2 313 2 593
 Årets anskaffningar  560 0
 Avgår anskaffningsvärde för sålda och utrangerade tillgångar 0 -280
Anskaffningsvärde UB  2 873 2 313
    
 IB Ackumulerade avskrivningar  1 131 876
 Årets avskrivningar  570 521
 Avgår avskrivningar på sålda och utrangerade tillgångar 0 -266
Ackumulerade avskrivningar UB  1 701 1 131
    
Bokfört värde  1 172 1 182
  
Not 16  Byggnader, mark och annan fast egendom* 0 10 175
 IB anskaffningsvärde  10 175 10 175
 Minskning IB pga avyttring      -10 175   0
Anskaffningsvärde UB  0 10 175
   
Bokfört värde  0 10 175
   
*) Avser nyttjanderätt till fastighet (elevboende) som på skuldsidan redovisas som   
finansiell leasing, fastigheten såldes under 2018. Se not 31.   
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   Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
    2018-12-31 2017-12-31

Not 17 Förbättringsutgifter på annans fastighet  17 144 19 363
 IB anskaffningsvärde  44 544 41 261
 Årets anskaffningar  1 261 3 283
 Avgår anskaffningsvärde för sålda  
 och utrangerade tillgångar  -1 589 0
Anskaffningsvärde UB  44 216 44 544
    
 IB Ackumulerade avskrivningar  25 181 21 722
 Årets avskrivningar  3 379 3 206
 Årets nedskrivningar  0 253
 Avgår avskrivningar på sålda och utrangerade tillgångar -1 488 0
Ackumulerade avskrivningar UB  27 072 25 181
    
Bokfört värde  17 144 19 363
  
Not 18 Maskiner, inventarier, installationer m.m.  16 510 20 138
 IB anskaffningsvärde  83 514 75 106
 Årets anskaffningar  4 770 8 814
 Avgår anskaffningsvärde för sålda  
 och utrangerade tillgångar  -6 504 -406
Anskaffningsvärde UB  81 780 83 514
   
 IB Ackumulerade avskrivningar  63 376 55 911
 Årets avskrivningar  8 152 7 678
 Årets nedskrivningar  0 11
 Avgår avskrivningar på sålda och utrangerade tillgångar -6 258 -224
Ackumulerade avskrivningar UB  65 270 63 376
   
Bokfört värde  16 510 20 138
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   Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
    2018-12-31 2017-12-31

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav  13 990 14 322
   
Andelar Kammarkollegiets räntekonsortium   
 Anskaffningsvärde  4 552 4 552
 Ackumulerad orealiserad värdeförändring  -504 -450
 Årets uppskrivning  -49 -54
Summa bokfört värde räntekonsortium  3 999 4 048
   
Andelar Kammarkollegiets aktiekonsortium   
 Anskaffningsvärde  1 859 1 859
 Ackumulerad orealiserad värdeförändring  2 145 1 885
 Årets uppskrivning  -283 260
Summa bokfört värde aktiekonsortium  3 721 4 004
   
Övriga långfristiga värdepappersinnehav (BR)*   
 Anskaffningsvärde (invärderad 2017)  6 270 6 270
Summa bokfört värde övriga  
långfristiga värdepappersinnehav  6 270 6 270
   
Utgående bokfört värde tillika marknadsvärde  13 990 14 322
   
* Avser nyttjanderätt till bostadsrätt som på skuldsidan redovisas som  
finansiell leasing, se not 31.   
 
Not 20 Varulager  1 685 1 826
   
Ingående lagervärde läromedel  1 826 1 875
 In- och utleveranser  -67 34
 Utrangerade produkter  -67 -81
 Svinn  -7 -2
Utgående lagervärde läromedel  1 685 1 826

Not 21 Kundfordringar  7 084 3 520
 Kundfordringar, inhemska kunder – utomstatliga* 7 083 3 817
 Kundfordringar, justeringskonto  0 -301
 Kundfordringar, utländska kunder  1 4

* Ökningen beror på sen fakturering av assistansersättningar samt fakturering av 
andrahandsuthyrning.
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   Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
    2018-12-31 2017-12-31

Not 22 Övriga kortfristiga fordringar  41 335
 Uppbördsfordringar  0 301
 Kontantkassor och inköpskort  21 34
 Fordringar anställda  20 0

Not 23 Periodavgränsningsposter  31 143 29 184
 Förutbetalda hyror  23 442 21 259
 Övriga förutbetalda kostnader  6 943 7 345
Förutbetalda kostnader  30 385 28 604
    
 Upplupna bidragsintäkter*  758 422
 Upplupna assistansintäkter  0 158
Upplupna intäkter  758 580
 
 * Ökningen beror på att myndigheten har fler personer 2018 med olika typer av  
 anställningsbidrag. 
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   Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
    2018-12-31 2017-12-31

Not 24 Avräkning med statsverket  31 025 9 232
Uppbörd   
 Ingående balans  -698 0

 Redovisat mot inkomsttitel  -2 059 -2 088
 Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 2 757 1 390
Fordringar (+)/Skulder (-) avseende uppbörd  0 -698
    
Anslag i icke räntebärande flöde   
 Ingående balans  3 27

 Redovisat mot anslag  441 978 405 233
 Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
 som betalats till icke räntebärande flöde   -441 085 -405 257
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde  896 3
    
Anslag i räntebärande flöde    
 Ingående balans   -7 348 -27 622

 Redovisat mot anslag  743 282 724 280
 Anslagsmedel som tillförts räntekonto   -718 474 -710 572
 Återbetalning av anslagsmedel  0 6 566
Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde  17 460 -7 348
    
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag  
 Ingående balans  12 943 13 231
    
 Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -274 -288
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag  12 669 12 943
    
Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken   
 Ingående balans  4 332 0
    
 Inbetalningar i icke räntebärande flöde  45 352 43 756
 Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -483 680 -447 623
 Övriga fordringar*  -4 332 4 332
 Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 438 328 403 867
Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken 0 4 332
    
Saldo  31 025 9 232
    
* Avser återbetalt belopp gällande för högt anslagssparande 2016 som 2018 reglerats 
och istället redovisas som indragning och lägre belopp som tillförts räntekonto.  
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   Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
    2018-12-31 2017-12-31

Not 25 Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 66 016  89 545

Kreditram på räntekontot enligt regleringsbrevet   72 800  68 300

Not 26 Förändring av myndighetskapitalet

Statskapital 
utan avkast-
ningskrav

Donations-
kapital

Balanserad 
kapitalför-
ändring, 
avgiftsbe-
lagd verk-
samhet

Transfere-
ringsverk-
samhet

Kapitalför-
ändring 
enligt 
resultat-
räkningen Summa

Utgående balans 2017 233 5 202 517 143 -1 711 4 384

Ingående balans 2018 233 5 202 517 143 -1 711 4 384

Föreg. års kapitalförändring 0 319 -2 144 114 1 711 0

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 -2 143 -2 143

Summa årets förändring 0 319 -2 144 114 -432 -2 143

Utgående balans 2018 233 5 521 -1 627 257 -2 143 2 241

   Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
    2018-12-31 2017-12-31

Not 27 Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser  13 464 10 961
 Ingående balans avsättning för pensioner  10 961 7 262
 Årets kostnader för pensioner  -4 -11
 Årets kostnader för delpensioner  7 821 8 021
 Årets pensionsutbetalningar  -124 -114
 Årets delpensionsutbetalningar  -5 190 -4 197
 
Utgående avsättning   13 464 10 961
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Tilläggsupplysningar och noter

   Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
    2018-12-31 2017-12-31

Not 28 Övriga avsättningar  13 368 10 199
 Ingående balans avsättning för lokalt omställningsarbete 9 620 7 105
  Årets kostnader för lokalt omställningsarbete  363 1 367
  Överfört till konto upplupna kostnader 
  avseende åtgärder följande år  -3 000 1 148
 Årets förändring avsättning för lokalt omställningsarbete   -2 637    2 515
   
 Utgående balans avsättning Lokalt omställningsarbete  6 983 9 620

 Ingående balans avsättning för omstruktureringsåtgärder 579 6 232
   Återbokning avsättning omstruktureringsåtgärder -1 238 -5 653
  Nya avsättningar omstruktureringsåtgärder*  7 044 0
 Årets förändring avsättning för omstruktureringsåtgärder 5 806 -5 653
   
 Utgående balans avsättning för omstruktureringsåtgärder  6 385 579
  
  
   Årets  Utgående Regleras
Avsättning och syfte förändring balans 2019
Avsättning för lokalt omställningsarbete -2 637 6 983 0
Omstrukturering Åsbackaskolan 5 806 6 385 2 251
SUMMA 3 169 13 368 2 251

* Ökad avsättning avser ansvarsförbindelse där förpliktelsen nu bedöms som  
sannolik samt uppsägning av andrahandshyresgäst.

Not 29 Lån i Riksgäldskontoret  35 005 41 525
 Ingående balans  41 525 41 883
 Nyupptagna lån  6 683 11 698
 Amorteringar  -13 203 -12 056

 Låneram  50 000 46 000
 Utnyttjad låneram*  41 793 58 532

* Utöver lån i RGK belastas låneramen med en bostadsrätt finansierad med finansiell 
leasing (not 19, 6 270 tkr) och anskaffningar som ännu ej belånats (518 tkr). 2017 var 
beloppen 16 445 tkr (finansiell leasing) och 562 tkr (ej belånade anskaffningar).
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Tilläggsupplysningar och noter

   Utgående Utgående
   balans, tkr balans, tkr
    2018-12-31 2017-12-31

Not 30 Leverantörsskulder  29 282 39 715
    
Minskningen är en effekt av flera faktorer, exempelvis minskat antal större inköp 
under slutet av 2018 jämfört med föregående år.   

Not 31 Övriga kortfristiga skulder  17 093 26 992
 Personalens källskatt  10 835 10 563
 Skulder, finansiell leasing, utomstatliga*  6 270 16 445
 Övriga kortfristiga skulder  -12 -16
   
* Avser en bostadsrätt som nyttjas som elevboenden, se not 19. 2017 omfattade  
beloppet även en fastighet med samma ändamål. Denna avyttrades 2018, se not 16.

Not 32 Periodavgränsningsposter  72 291 65 069
 Upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avg.  51 256 48 007
 Upplupna övriga lönekostnader inkl. sociala avg.  8 855 8 105
 Upplupna kostnader lokalt omställningsarbete  3 000 0
 Övriga upplupna kostnader  2 507 1 499
Upplupna kostnader  65 618 57 611
    
 Oförbrukade bidrag - inomstatliga*  124 1 177
 Oförbrukade bidrag - utomstatliga  417 491
 Oförbrukade bidrag förvaltade stiftelser  2 121 2 179
 Oförbrukade bidrag donationer  3 611 3 611 
Oförbrukade bidrag  6 273 7 458
    
Övriga förutbetalda intäkter  400 0

* Oförbrukade bidrag - inomstatliga kommer att tas i anspråk enligt följande; inom tre 
månader: 0 tkr, mer än tre månader till ett år: 124 tkr, mer än ett år till tre: 0 tkr, mer 
än tre år: 0 tkr. 
   
Not 33 Övriga ansvarsförbindelser  0 4 332
 Tvist om uppsägning av hyresavtal   
Summa möjlig förpliktelse (2018-06-01--2021-05-31) 0 4 332

Då förpliktelsen bedöms som sannolik redovisas en avsättning, se not 6 och 28.
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  2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Låneram RGK       
Beviljad låneram 50 000 46 000 45 000 42 000 42 000
Utnyttjad låneram* 35 005 41 525 41 833 30 350 36 885
   
Kontokredit hos RGK       
Räntekontokredit 72 800 68 300 69 500 68 500 68 500
Max utnyttjad under året 4 659 0 0 0 0
   
Räntor avseende räntekontot RGK       
Ränteintäkter 0 33 0 0 566
Räntekostnader 436 558 526 240 0
   
Avgiftsintäkter       
Beräknade i regleringsbrevet 310 000 0 0 0 189 080
Avgiftsintäkter som disponeras 312 921 299 037 268 290 231 366 208 017
Avgiftsintäkter som inte disponeras 1 758 2 389 1 522 1 750 1 369
   
Anslagskredit      
Beviljad anslagskredit  22 433 29 438 33 502 33 012 32 754
Utnyttjad anslagskredit** 17 461  32 333 420 379
       
Anslag       
Summa anslagssparande*** 21 880 16 889 39 936 27 835 13 511

Bemyndiganden       
Tilldelat 34 000 34 000 34 000 34 000 32 000
Utestående åtaganden 33 851 33 864 31 953 31 107 32 529

Årsarbetare       
Antal årsarbetskrafter 917 926 891 917 916
Medelantalet anställda 1 184 1 154 1 115 1 120 1 096

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 131 1 074 1 048 978 981

Kapitalförändring       
Årets kapitalförändring -2 143 -1 711 -581 215 -637
Balanserad kapitalförändring 4 151 5 862 6 443 6 228 6 865

* Jämförelsetal ändrade.

** Se även Anslagsredovisning för belopp per anslag.

*** Jämförelsetal ändrade. Se även Anslagsredovisning för belopp per anslag.

Sammanställning av 
väsentliga uppgifter
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten 
har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhe-
tens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.
 

Solna den 18 februari 2019 

Fredrik Malmberg
Generaldirektör
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Specialpedagogiska skolmyndigheten
Du når oss på telefon 010 473 50 00 

eller texttelefon: 010 473 68 00

På www.spsm.se finner du ytterligare kontaktinformation

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Box 1100, 871 29 Härnösand

E-post: spsm@spsm.se

Vill du ha den här informationen i alternativt format 
kontaktar du order@spsm.se

En likvärdig utbildning för alla
Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du 
stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande 
och tillgängliga för alla. 

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor 
och förskolor i hela landet, svarar på frågor och 
erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också 
flera specialskolor, fördelar statsbidrag 
och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största  
kunskapsbank inom specialpedagogik.

Målet är att alla, precis alla, ska få förutsättningar 
att lära utifrån sina egna förutsättningar  
– och nå målen med sin utbildning. 
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