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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 
Produktionsförvaltningen 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 
noteras till protokollen. 

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

En arbetsgrupp bestående av Skoldirektör, Produktionschef, Lokalförsörjnings
chef samt Budget- och kvalitetschef arbetar med att undersöka alla möjliga 
lösningar i samband med andra lokalbehov inför HT 2018. Detta ska rapporteras 
till Kommunstyrelsen senast den 25.e april. 

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

Jan Olof Friman 
Kommundirektör 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 
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