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Återremiss gällande utredning av medborgarförslag om
” Förslag till resursskola”
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget enligt
förvaltningens förslag om att inte inrätta/bygga någon central resursskola i
Ljungby.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen ett
utredningsuppdrag gällande möjlighet och kostnad, att det utöver de resurser
som nu tillförs till flexibla undervisningsgrupper, skall inrättas ett särskilt spår
på förslagsvis Kungshögsskolan med inriktning mot autism där tidigare åtgärder
ej gett önskat resultat för eleven.
Barn- och utbildningsnämnden tackar medborgaren som skrivit förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in där man önskar att Ljungby kommun
utreder behovet av resursskola för elever i åk.F-9 och med fokus för elever som
är inom autism- och adhd spektrat. Denna tjänsteskrivelse är ett återremitterat
ärende från barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningens bedömning är att det i nuläget inte är aktuellt att inrätta/bygga en
ny central resursskola i Ljungby kommun. I Skollagen är det tydligt reglerat
vilka åtgärder som en huvudman är skyldig att ge elev i behov av särskilt stöd.
(åtgärderna finns beskrivna under stycket förvaltningens beredning)
Från och med höstterminen 2020 kommer kommunresursen att avvecklas och i
stället kommer de tre högstadieskolorna, att tilldelas resurser riktade till barn i
behov av särskilt stöd. Dessa resurser kommer att finansieras med hjälp av
statsbidraget för Likvärdig skola och en omfördelning av förvaltningens
befintliga resurser, som idag är avsatt till kommunresursen. Detta innebär att alla
förvaltningens tre högstadieskolor kommer att kunna arbeta med flexibla
studiegrupper i syfte att ge alla elever en jämlik förutsättning att nå
kunskapskraven.
Förvaltningens beredning
Förvaltningens förarbeten som ligger till grund för beslutet är:
• Skollagen 2010:800 • Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete
med Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram
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• Regeringskansliets pressmeddelande om fjärrundervisning
• Medborgarförslag 2018-02-25
• Motion från Alternativet, 2018-06-12.
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-18.
• Arbetsutskottets förslag till beslut, 2018-11-28 § 149 att barn- och
utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
• Förvaltningens tjänsteskri velse, 2019-01 -29.
• Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2019-01-15 § 4.
• Förvaltningens tjänsteskri velse 2019-09-03
En resursskola/pausskola kan vara en del av grundskolan och riktar sig till
elever som visar komplexa svårigheter som på sikt kan leda till att eleven inte
når kunskapskraven. En placering på en resursskola/pausskola är en del av
elevens hemskolas åtgärd sprogram. Det är efter att den ordinarie skolan har
uttömt och prövat alla sina resurser för att kunna ordna en tillfredställande
skolsituation för eleven som eleven kan bli aktuell för resursskola.
Resursskolans verksamhet är en verksamhet med ett specialpedagogiskt
förhållningssätt som präglas av en syn på eleven i ett helhetsperspektiv. Denna
form av skolverksamhet är en resurskrävande skolform, då man oftast arbetar
med små elevgrupper med hög personaltäthet. Men innan ett beslut om
placering på en resursskola skulle kunna vara aktuellt, ska rektor ha gjort
följande åtgärder: • Stöd i form av extra anpassningar • Utredning • Särskilt
stöd • Åtgärdsprogram • Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning
• Anpassad studiegång
Vad säger forskningen? Flera undersökningar inom specialpedagogik, men även
Unesco understryker att inkluderande skolgång är det effektivaste sättet att
bygga upp solidaritet mellan samtliga elever. Endast i undantagsfall ska barn
och ungdomar skickas till speciella skolor (Kvalitetsgranskning Rapport
2014:06, Skolinspektionen)
Nedan följer en presentation av de åtgärder som rektor är skyldig att vidta enligt
Skollagen 2010:800.
Stöd i form av extra anpassningar
Stöd i form av extra anpassningar ges till eleven inom ramen för den ordinarie
undervisningen.
Utredning
Om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd
har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen enligt SL 2010:800 5 §, ska detta anmälas till rektorn.
Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte
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skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd
skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar
andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det
inte är uppenbart obehövligt.
Särskilt stöd
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska hen ges sådant
stöd. Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha
deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska så långt det
är möjligt ges inom den elevgrupp som eleven tillhör.
Åtgärdsprogram
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. I
åtgärdsprogrammet ska elevens behov av särskilt stöd och hur det ska
genomföras vara tydligt. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna
ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen
respektive utvärderingen.
Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning
Om det finns särskilda skäl, får ett beslut för en elev innebära att särskilt stöd
ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild
undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till (rektor beslutar).
Anpassad studiegång
Om det särskilda stödet för en elev inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens
behov och förutsättningar, får ett beslut om att göra avvikelser från den timplan
samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad
studiegång). Studierna ska då utformas så att eleven så långt som möjligt får
förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program (rektor
beslutar).
Fjärrundervisning
Den stora bristen på behöriga lärare i landet har bidragit till att en utredning
kring ökande möjligheter för fjärrundervisning gjorts. I utredningen, som
presenterades i slutet av februari 2020, föreslår regeringen att distans
undervisning även kan få användas för en elev som inte kan delta i den ordinarie
närundervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social
problematik. Ändringarna i Skollagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.
De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som
påbörjas efter den 30 juni 2021.
Hur ser behovet av en resursskola ut i Ljungby kommun?
Då förvaltningen avsätter extra resurser enligt ovan, ges rektor nya möjligheter
att organisera för elever som är i behov av särskilt stöd, varför behov av
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resursskola inte är aktuellt i dagsläget. Enligt förordning gällande statsbidrag är
huvudmannen skyldig att följa upp och utvärdera insatserna som görs.
Kostnadsberäkning resursskola tillika personalkostnader och
övrigt
Beräkning av en nyproducerad resursskola är 35 000 kronor per m2 plus
inventarier 400 00 kr, totalt kostnad för nyproduktion beräknat på ca: 100 m2,
3 900 000 kr. Årlig kostnad beräknat på 8 åtta elever i gruppen (räkneexempel
från studiebesöket på resursskola i Linköpings kommun) är cirka 3 miljoner om
året bedömt på fyra personal med adekvat behörighet för uppdraget, samt
kostnader för läromedel och måltider.
Resursskola i övriga kommuner
Nämnden vill också ha svar på hur exempelvis kommunerna Västervik och
Ronneby har organiserat sina resurs/pausskolor. Ingen av de nämnda
kommunerna har idag startat några resursskolor. Däremot har Västerviks
kommun efter sin interna utredning tagit fram åtgärder som ska förstärka och
förbättra organisationen och verksamheten för elever i behov av särskilt stöd
(källa: Protokoll från Västerviks kommun Dnr 2019/109-109). Ronneby
kommun hade förra året (2019), stor skadegörelse på en av skolorna i
kommunen och då initierade de en utredning om resursskolor som skulle bli klar
i maj förra året. Utredningen ledde till ett förslag till beslut om att arbeta för en
bättre organisation kring elever i stort behov av särskilt stöd (Ronneby kommun
Dnr 2019-000242 OOl)
Delaktighet i utredningen
Utredningen har begränsats till att undersöka medarbetares erfarenheter av och
åsikter om vad som är framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet för elever i
behov av särskilt stöd. Elevers och vårdnadshavares erfarenheter har inte hörts
efter. Anledningarna till det beslutet är att urvalet av elever och publiceringen av
elevernas uppgifter för med sig etiska och sekretessmässiga svårigheter.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-06.
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-11, § 88.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-09-25, § 107.
Arbetsutskottets protokoll 2020-05-13, § 65.

•

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.25-11.35 för partiöverläggningar.
Yrkanden
• Liselotte Åhlander (S) yrkar på avslag till medborgarförslaget enligt
förvaltningens förslag.
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•

Melena Jönsson (SD) och Helena Vuorio (SD) yrkar på bifall till
medborgarförslaget som ligger helt i linje med Sverigedemokraternas
skolpolitik. Viktigt att resursskola börjar i tidig ålder, redan i första
klass. Resursskola gynnar alla. Eleven som inte fungerar i klassen, de
övriga eleverna som får mer lugn och ro för inlärning och inte minst
lärarna. Behöver ej vara en separat fysisk byggnad

Beslutsgång 1
Ordförande ställer Liselotte Åhlanders (S) yrkande mot Melena Jönssons (SD)
och Helena Vuorios (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
Liselotte Åhlanders (S) yrkande att avslå medborgarförslaget enligt
förvaltningens förslag.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för
att avslå medborgarförslaget enligt Liselotte Åhlanders (S) yrkande och Nej-röst
för bifall till medborgarförslaget enligt Melena Jönssons (SD) och Helena
Vuorios (SD) yrkande.
Omröstningen resulterade i 8 ja-röster och 3 nej-röster. Bam- och
utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt Liselotte Åhlanders (S) yrkande
om att avslå medborgarförslaget enligt förvaltningens förslag.
Ledamot

Ja

Marcus Walldén (M)
Jan-Erik Andersson (C)

X
X

Tilda Ragnarsson (M)
Emil Torstensson (KD)

X

Magnus Johansson (M)
ersättare för Jan Hagfoss
(L)
Magnus Carlsson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Petra Ruzsa Pal (S)
Christian Johansson (V)

X

X

X
X
X
X

Melena Jönsson (SD)
Helena Vuorio (SD)
Summa
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Nej

X
X
8

3

Avstår
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Yrkanden
• Emil Torstensson (KD) yrkar på att ge förvaltningen ett
utredningsuppdrag gällande möjlighet och kostnad, att det utöver de
resurser som nu tillförs till flexibla undervisningsgrupper, skall inrättas
ett särskilt spår på förslagsvis Kungshögsskolan med inriktning mot
autism där tidigare åtgärder ej gett önskat resultat för eleven.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Emil
Torstenssons (KD) yrkande om att ge förvaltningen ett utredningsuppdrag
gällande möjlighet och kostnad, att det utöver de resurser som nu tillförs till
flexibla undervisningsgrupper, skall inrättas ett särskilt spår på förslagsvis
Kungshögsskolan med inriktning mot autism där tidigare åtgärder ej gett önskat
resultat för eleven och finner att de gör så.

Skickas till
Medborgaren
Kommunledningsförvaltningen
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