
Tjänsteutlåtande O Österåker 

Budget- och kvalitetsenhet 
Mohammed Khoban 
Datum 2018-02-20 
Dnr 2018/0059 

Till Kommunfullmäktige 

Inrättande av en kommunal resursskola i 
• • 
Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Med stöd av att Högsta förvaltningsrätten i en dom i juni 2017 öppnat upp 
möjligheten att inrätta kommunala resursskolor föreslås att 
Produktions förvaltningen ges i uppdrag att inrätta och driva en kommunal 
resursskola. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

1. Inrättandet av en kommunal resursskola som drivs av Produktionsstyrelsen 
godkänns. 

2. Finansiering sker inom Skolnämndens tilldelade ram avseende medel för 
särskilt stöd (tilläggsbelopp) som fördelas bl.a. till Produktions förvaltningen 
årligen. 

Bakgrund 
I dagens skolförfattningar framhålls ett tydligt inkluderingsperspektiv för elever i 
behov av särskilt stöd. 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 elever med stora stödbehov, t ex särskild 
undervisningsgrupp eller enskild undervisning under begränsad tid. 

Kommunfullmäktige har i budget 2018 gett i uppdraget att Skolnämnden 
tillsammans med Produktionsstyrelsen utreda behovet och förutsättningarna för 
att inrätta en kommunal resursskola läsåret 2018/19 inom den tilldelade ramen för 
2018. Rapportering ska ske till Kommunstyrelsen januari 2018. 

Produktions förvaltningen har genomfört en kartläggning av behovet av en 
kommunal resursskola. Med 10-15 elever som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd i skolsituationen. 

Skolnämnden har bedömt att förutsättningar för inrättandet av en resursskola 
finns inom Produktionsförvaltningens organisation. 

Sida I av 1 



Tjänsteutlåtande O Österåker 
Förvaltningens slutsatser 
Med ledning av den kartläggning som Produktionsförvaltningen har gjort och 
Skolnämndens bedömning, föreslår förvaltningen att Produktionsstyrelsen får i 
uppdrag att inrätta och driva en resursskola för elever med behov av placering i en 
skolenhet med resurser att ge eleven de bästa möjligheterna att nå de mål som 
läroplanen föreskriver. Verksamheten ska drivas inom tilldelad ram för särskilt 
stöd och i befintliga lokaler som är tillgängliga för Produktions förvaltningen och i 
enlighet med de förutsättningar som finns i lagar och förordningar för denna typ 
av anpassningar. 

Bilaga: 
Skolnämndens protokoll (SKN §1:8, 2018-01-30) 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande 
Produktionsstyrelsens protokoll (PS§ 1:6, 2018-02-01) 

Jan Olof Friman 
Kommundirektör 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnä mnden 2018-01-30 

SKN § 1 :8 Dnr SKOL 2018/0008 

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

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden överlämnar redovisningen enligt tjänsteutlåtandet SKOL 15 2018/0008 till 
Kommunstyrelsen i enlighet med uppdrag i budget KS 2017/0287. 

Protokollsanteckning 
Jörgen Palmberg (S) lämnar en protokollsanteckning. 
Jag befarar att elever i beh ov av en kommunal resursskola är något större än det som 
tjänstemännen har kommit fram till. 

Sammanfattning 
I enlighet med uppdrag KS 2017/0287 har Skolnämnden samt Produktionsstyrelsen utrett 
behov och förutsättningar för att inrätta en kommunal resursskola till HT 18. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförlag innebärande att 
Skolnämnden överlämnar redovisningen enligt tjänsteutlåtandet SKOL15 2018/0008 ull 
Kommunstyrelsen i enlighet med uppdrag i budget KS 2017/0287. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande. 

Expedieras 
- K ommunstyrelsen 
• Prod uk ti o nss ty relse n 
- Akten 

/9^ <0. 
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i Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2018-01-10 
Dnr SKOL15 2018/0008 

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

Sammanfattning 
I enlighet med uppdrag KS 2017/0287 har Skolnämnden samt Produktionsstyrelsen utrett behov 
och förutsättningar för att inrätta en kommunal resursskola till HT18. 

Beslutsförslag 
Skolnämnden beslutar 
Skolnämnden överlämnar redovisningen enligt tjänsteutlåtandet SKOL15 2018/0008 till 
Kommunstyrelsen i enlighet med uppdrag i budget KS 2017/0287. 

I Budget 2018 och plan 2019-2020 (KS 2017 /0287) gav Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Skolnämnden samt Produktionsstyrelsen i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att 
inrätta en kommunal resursskola till HT18, att redovisas i januari 20 18 till Kommunstyrelsen. 
Produktions förvaltningen har genomfört en kartläggning av behovet av en kommunal resursskola. 
Enligt Produktionsförvaltningen finns det 10-15 elever som 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. En sådan verksamhet har tidigare enbart funnits i 
fristående skolenheter. 

Förvaltningens slutsatser 
Elever i beh ov av särskilt stöd och extra anpassningar utgör en heterogen grupp. T ex läs - och 
skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter eller funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska diagnoser, 
ångestproblematik, etc. Förutsättningarna för att ge eleverna det stöd de har behov av omfattar t ex 
organisation, lärmiljö och kompetens. I da gens 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 
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Tjänsteutlåtande 

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. 

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 Produktions förvaltningens 
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 Produktions förvaltningens budget för särskilt stöd (tilläggsbelopp). Om lokaler tillförs 
kan en kommunal resursskola enligt ovan inrättas från och ined HT2018 med en succesiv placering 
utifrån behov. 

Skoldirektör 

Expedieras 

- Kommunstyrelsen 
- Produktionsstyrelsen 
- Akten 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Produktio nsstyrelsen 2018-02-01 

PS § 1: 6 Dnr PS 2018/0007-100 

Redovisning av behov och förutsättningar för inrättande av en 
kommunal resursskola 

Produktionsstyrelsens beslut 
Produktionsstyrelsen överlämnar redovisningen enligt tjänsteutlätandet SKOJ, 2018/0008 till 
Kommunstyrelsen i enlighet med uppdrag i budget KS 2017/0287. 

Sammanfattning 
I enli ghet med uppdrag KS 2017/0287 har Produktionsstyrelsen samt Skolnämnden utrett 
behov och förutsättningar för att inrätta en kommunal resursskola till höstte rminen 2018. 

Bakgrund 
I Bu dget 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 2 018 
till Kommunstyrelsen. Produktions förvaltningen 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. 

Förslag till beslut 
Gunnar Fristedt (M) yrka r bifall till produktions fö rvaltningens beslutsförslag innebärande att 
godkänna beslutsförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Produktionsstyrelsen beslutar enligt Gunnar Fristedts (M) yrkande 
och finner att så ä r fallet. 

Expedieras 
- Akten 
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