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Strukturtillägg 2021

Strukturtillägg i grundskolan har beräknats av Statistiska centralbyrån (SCB). Modellen som används är

standardmodellen för kommuner, med undantag för att variabeln för de tre första invandringsåren 

tagits bort (nollats) i modellen då det i Nacka finns en särskild resurs för nyanlända. Beräkningarna har gjorts

genom en logistisk regressionmodell. Som mått på måluppfyllelse används i modellen om eleven inte når

behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram eller saknar godkänt betyg i minst två ämnen. Variablerna har

viktas efter dess betydelse för måluppfyllelsen i årskurs 9 de senaste fem åren i Nacka. 

Med hjälp av modellen och statistik om de olika variablerna (se nedan) för varje skola har SCB beräknat en

förväntad risk att eleverna på en skola inte når målen, vilket bestämmer storleken på skolans strukturtillägg.

Strukturtillägget fördelas till enheter med minst tio elever folkbokförda i Nacka. Strukturtillägg fördelas inte 

till kommunala skolor utanför Nacka då de faller inom interkommunal ersättning eller till 

skolor med särskilda avtal för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Kön

Invandrad för 3-6 resp mer än 6 år sedan 

Vårdnadshavares högsta utbildning

I familj med ekonomiskt bistånd

Bor med vårdnadshavare

Underlag för strukturtillägg 

förskoleklass och grundskola
Antal elever

Genomsnittlig 

ersättning per 

elev

Totalt att fördela

Förskoleklass 1 493 3 100 4 628 300

Grundskola 13 773 3 100 42 696 300

Totalt 15 266 47 324 600

Strukturtillägget i gymnasieskolan utgår från alla elevers meritvärden från årskurs nio och

beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Taket för vilka elever som är berättigade

till strukturtillägg har satts till 200 meritpoäng. Mätning sker i oktober för innevarande läsår och

utbetalas två gånger per år. Administration av strukturtillägg för gymnasieskolan sköts av Storsthlm.

Meritvärdesintervall Belopp  

0 - Saknar meritvärde 7 346

1 - 79 10 370

80 - 119 10 370

120 - 159 9 076

160 - 199 5 834

Med 2020 års utfall som bas samt uppräkning av förväntad ökning av gymnasieelever beräknas

2021 års strukturtillägg i gymnasieskolan uppgå till knappt 3 000 000 kr.

Variabler som ingår Nacka kommuns 

fördelningsmodell


