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Produktionsstyrelsen     Till Produktionsstyrelsen 
Datum  2018-01-18 
Dnr  PS 2018/0007-100 

 
Redovisning av behov och förutsättningar för inrättande av en 
kommunal resursskola i Österåkers kommun  
 
 

Sammanfattning 
I enlighet med uppdrag KS2017/0287 har Produktionsstyrelsen samt Skolnämnden utrett behov och 
förutsättningar för att inrätta en kommunal resursskola till höstterminen 2018.  
 
Beslutsförslag 
Produktionsstyrelsens beslut 
Produktionsstyrelsen överlämnar redovisningen enligt tjänsteutlåtandet SKOL 2018/0008 till 
Kommunstyrelsen i enlighet med uppdrag i budget KS2017/0287.  
 
 
Bakgrund 
I Budget 2018 och plan 2019-2020 (KS2017/0287) gav Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Produktionsstyrelsen samt Skolnämnden i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att 
inrätta en kommunal resursskola till HT18, att redovisas i januari 2018 till Kommunstyrelsen. 
Produktionsförvaltningen har genomfört kartläggning av behovet av en kommunal resursskola. 
Enligt Produktionsförvaltningen finns det 10-15 elever vilka har ett omfattande behov av särskilt 
stöd i skolsituationen. I dagsläget bedömer Produktionsförvaltningen att dessa elevers behov av 
anpassningar är svåra att tillgodose på grund av lokalsituationen som råder i de kommunala skolorna.   
Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 3086-16) i juni 2017 har möjligheten 
att inrätta kommunala resursskolor öppnats.  
 
Förvaltningens slutsatser 
Elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar utgör en heterogen grupp. Förutsättningarna 
för att ge eleverna det stöd de har behov av omfattar t ex organisation, lärmiljö och kompetens. I 
dagens skolförfattningar framhålls ett tydligt inkluderingsperspektiv. Huvudinriktningen är att 
stödinsatser ska ges inom den grupp som eleven tillhör. Tillgången till lokaler är en väsentlig faktor 
för att kunna göra de anpassningar som behövs för många elever med stora stödbehov, t ex särskild 
undervisningsgrupp eller enskild undervisning under begränsad tid.  
 
För en mindre del av eleverna i behov av särskilt stöd där anpassningar inom den ordinarie 
verksamheten inte har gett tillräcklig effekt eller där förutsättningar för att göra mer omfattande 
åtgärder inom enheten saknas, finns enligt Produktionsförvaltningen behov av mer särskiljande 
lösningar, vilket kan tillgodoses genom att inrätta en separat enhet för elever i behov av särskilt stöd, 
en kommunal resursskola.  
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Det är av vikt att en sådan lösning inte får en negativ påverkan på möjligheterna för särskilt stöd 
inom ordinarie verksamhet.  

Förutsättningarna för inrättandet av en resursskola finns inom Produktionsförvaltningens 
organisation om en möjlig lokal finns att upplåta åt verksamheten, vilket saknas inom 
Produktionsförvaltningens eget bestånd i dagsläget. Finansieringen bedöms initialt kunna ske inom 
ramen för Produktionsförvaltningens budget för särskilt stöd (tilläggsbelopp). Om lokaler tillförs 
kan en kommunal resursskola enligt ovan inrättas från och med HT2018.  

 

 

 

Kent Henningson    
Produktionschef   
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