
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 
Fredrik Zethraeus 
Datum 2018-03-26 
Dnr KS 2016/0299 

Svar på motion nr 28/2016 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre 
(SÖ) - Motion angående utredning kring behov av särskilt stöd 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kom munfullmäktige 2016-09-19, § 6:13 yrkar motionärerna på en skyndsam 
utredning gällande situationen för de barn som är i behov av särskilt stöd samt kring situationen för
de grupper och pedagoger där dessa barn har sin ordinarie placering då man anser att Österåkers 
kommun inte uppfyller Skollagen kap 3, § 5. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Bifalla m otion nr 28/2016 innebärande att Skolnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning 
av särskilt stöd i skolan i vilken det också ska framgå hur stödet ser ut i de kommunala och 
fristående skolorna. 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande " Barn och elever i behov av särskilt stöd följs upp 
regelbundet och systematiskt både genom det systematiska kvalitetsarbetet och genom särskild 
uppföljning av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd av såväl skolförvaltningen som 
produktions förvaltningen. P^n samman ställning av dessa olika dokument och utvecklingen över tid 
(2015 - 2017) kan synliggöra hur behovet ser ut och hur stödet organiseras. 
Skolpartiet lyfter även behovet av små undervisningsgrupper koncentrerade på färre skolenheter. 
Produktionen har under 2 017 gjort en extra satsning på särskilda undervisningsgrupper på ett par 
skolenheter för att möjliggöra en annan lärmiljö för elever som behöver det. Skolnämnden har 
tillsammans med Produktionsstyrelsen redan fått i u ppdrag att utreda förutsättningarna för och 
behovet av en kommunal resursskola (KS 2017/0287; SKOL15 2018/0008." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2018-03-06, § 2:8. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-03-06, § 2:8. 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-08. 

Stf. Kommundirektör 
^Peti 

Kanslic] 
re: 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 
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O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2018-03-06 

SKN § 2:8 DnrSKOL 2016/0063 

Svar på motion nr 28/2016 - Motion angående utredning kring 
behov av särskilt stöd 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. At t bifalla motion nr 28/2016 (KS 2016/0299) gällande utredning av särskilt stöd i skolan. 

2. Gc Skolförvaltningen i up pdrag att sammanställa en rapport där det framgår hur stödet ser 
ut i de kommunala och fristående skolorna. 

Sammanfattning 
Skolpartier har i motion nr 28/2016 yrkat på en utredning av elever i behov av särskilt s töd 
och de grupper där de är placerade. Elever i behov av särskilt stöd och situationen på skolorna 
följs upp regelbundet i både det systematiska kvalitetsarbetet och i uppföljningen av 
verksamhetsstöd/tilläggsbelopp. För att synliggöra hur behovet ser ut och hur stödet 
organiseras på skolorna i kom munen föreslås en sammanställning av den uppföljning som är 
gjord av de olika verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-08. 

Förslag till beslut 
Peter Bilow (I.) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförlag innebärande 
1. Att bifalla motion nr 28/2016 (KS 2016/0299) gällande utredning av särskilt stöd i skolan. 
2. Ge Skolförvaltningen i up pdrag att sammanställa en rapport där det framgår hur stödet ser 
ut i de kommunala och fristående skolorna. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Peter Bilows (L) yrk anden och finner att 
så ä r fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Produktionsstyrelsen 
- A kten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2018-02-08 
Dnr SKOL15 2016/0063 

Svar på motion nr 28/2016 - Motion angående utredning kring behov av 
särskilt stöd 

Sammanfattning 
Skolpartiet har i motion nr 28/2016 yrkat på en u tredning av elever i behov a v särskilt stöd och de 
grupper där de är placerade. Elever i behov av särskilt stöd och s ituationen på skolorna följ s upp 
regelbundet i både det systemadska kvalitetsarbetet och i uppfö ljningen av 
verksamhetsstöd/tilläggsbelopp. För att synliggöra hu r behovet ser ut och hur stödet organ iseras på 
skolorna i kommunen föreslås en sammanställning av den uppföljni ng som är gjord av de olika 
verksamheterna. 

Beslutsförslag 
Skolnämnden föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Att bif alla motion nr 28/2016 (KS 2016/0299) gällande utredning av särskilt stöd i skolan . 

2. Ge Skolförvaltningen i uppdrag att sammanställa en rapport där det framg år hur stödet ser ut i d e 
kommunala och fristående skolorna. 

Bakgrund 
Skolpartiet menar i sin motion att Österåkers kommun inte följer skollagen och ger eleve r de extra 
anpassningar och det särskilda stöd som eleverna behöver och har rätt ti ll. Det är ytterst rektor som 
är ansvarig för att se till att elev er får de anpassningar och det stöd de behöver för att nå målen. 
Kommunen kan stödja arbetet bland annat genom att dela ut v erksamhetsstöd (kommunala 
verksamheter) eller tilläggsbe lopp (fristående verksamheter) t ill verksamheter som har elever som 
har behov av extra ordinärt stöd. Men hur stödet ska organiseras på respek tive enhet beslutar rektor. 

Förvaltningens slutsatser 
Barn och elever i behov av sär skilt stöd följs upp regelbundet och systematiskt både genom det 
systematiska kvalitetsarbetet och genom särskild uppföljning av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd av 
såväl skolförvaltningen som produktionsförvaltningen. En sammanställning av clcssa olika dokument 
och utvecklingen över tid (2015-2 017) kan synliggöra hur behovet ser ut och hur stödet organiseras. 

Skolpartiet lyfter även behovet av små undervisningsgrupper koncentr erade på färr e skolenheter. 
Produktionen har under 2017 gjort en extra satsning på särs kilda undervisni ngsgrupper på ett par 
skolenheter för att möjliggöra en annan lärmiljö för elever s om behöver det. Skolnämnden har 
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tillsammans med Produktionsstyrelsen redan fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för och 
behovet av en kommunal resursskola (KS 2017/0287; SKOL15 2018/0008). 

Bilagor 
1. "Motion angående utredning kring behov av särskilt stöd (KS 2 016/0299) 

Expedieras 
- Kommunsty relsen 
- Produktionsstyrelsen 
- Akten 
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Motion angående; Utredning kring behov av särskilt stöd. 

Vi, Skolpartiet i Ös teråker, anser att kommunen inte lever upp till Skollagen när 
det gäller elevers rätt till särskilt stöd. Enligt skollagen kap 3 § 5, står det tydligt 
att varje elev har rä tt till stöd för att klara målen. 

När skolinspektionen granskade kommunen 2010 fick vi svidande kritik 
gällande placeringsförfarandet till de sk KÖV-grupperna där elever från olika 
skolområden placerats utifrån behovet av särskilt stöd. Dessa grupper låg till 
största del på Söraskolan. Dessutom är skrivningen om inkludering tydlig i 
läroplanen, LGR 11. 

Det beslutas då att lägga ner KÖV-grupperna och låta eleverna gå ut i ordinarie 
helklass, med ca 30 elever i elevgrupperna, utan hänsyn till elevernas särskilda 
behov. Allt ansvar lades på respektive rektor att utforma sin egen inre 
verksamhet, utan täckning för den faktiska kostnaden för respektive elevs 
särskilda behov. 

Det gjordes ingen konsekvensanalys från kom munens sida innan beslutet 
togs. Inte heller genomfördes någon egen genomlysning av verksamheten 
utifrån resultat-, individualisering- och inkluderingsaspekterna. 

Vi i Skol paritet ställer oss mycket kritiska till det sätt Skolinspektionens kritik 
tolkades; I rap porten stod: 
"Elevens rektor beslutar inte om placering i g ruppen. Placeringen riskerar också 
att bli permanent när eleven inte längre har tillhörighet till sin ordinarie klass. 
Vidare riskerar eleven att inte fa sitt behov av särskilt stöd tillgodosett då eleven 
kan behöva stå i kö till gruppen" 

I r apporten kan man läsa vidare: 
"En placering av en elev i en särskild undervisningsgrupp far dock inte vara 
permanent utan p laceringen måste regelbundet omprövas. Målet ska alltid vara 
att eleven ska tillbaka till sin ordinarie klass. Detta kräver att rektor vid 
hemskolan fattar beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och 
regelbundet följer upp och utvärdera r elevens behov av särskilt stöd." 

Kritiken var alltså riktad til l hur d essa grupper anordnades, att de var 
koncentrerade till en skola, samt kring bristen på u ppföljningen av 
elevplaceringarna. Inte på själva anpassningen till respektive elevs behov. 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -09- i 9 
D.m-: 
Zoié/OZW-loo Cl) 

Runt om i ko mmunen vittnar pedagoger om en fru stration kring det faktum att 
dc inte räcker till för eleverna, främst då elever som faktiskt behöver en 



anpassning som inte ryms inom ramen för ordinarie undervisning. De behöver 
anpassade lokaler, anpassad storlek på grupp, i många fall en-till-en-stöd, 
individanpassade hjälpmedel och utökad tid för inlärning. (Mycket information 
kring detta finns i H andledningsskriften "Värderingsvertyg för tillgänglig 
utbildning". En handledning utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten.) 

I län ets bästa skola ska vi kunna tillgodose alla barns behov och då är små 
undervisningsgrupper ett måste. För att bäst utnyttja den kompetens som finns 
och för en optimal användning av penningsresurserna bör man dessutom 
undersöka lämpliga sätt att koncentrera de små undervisningsgrupperna till färre 
skolenheter. 

Vi i Skolp aritet konstaterar att Österåkers kommun inte uppfyller Skollagen 
kap3 § 5 och vi y rkar därför på att en skyndsam utredning gällande; situationen 
för de barn som är i beho v av det särskilda stöd samt kring situationen för de 
grupper och pedagoger där dessa barn har sin ordinarie placering. 

Skolpartiet i Ös teråker 
Marie Wengse, Mia Dernell, A-rtri^lmirfrjitesson, Sven Pierre och~<5bri3fer 
l/initeäm 
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