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Införande av temporärt strukturbelopp till resursskolor

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och gtundskolenämnden beslutar

'1.Införa ett temporärt strukturbelopp till resursskolor i enlighet med föwaltningens förslag,

under läsåret 2019/2020.

2.0rnfördela 1,9 mnkr inklusive moms inom Förskole- och grundskolenämndcns budgetår

2019, avseende höstterminen 2019.

3.Använda 1,9 mnkr inklusive moms av satsningen på särskilt stöd för budgetåret 2020,

avseende Vårterminen 2020.

4.Ärcndct justeras i samband med sammanträdet 2019-12-10.

Särskilda yttrande:

MP anser att hanteringen av frågan har hantcrats på ett sätt som skapat onödig frustration

bland barn, föräldrar och inte minst huvudman och i synnerhet Hcllcborus. Vi utgår ifrån att

I-Ielleborus framtid löses mer långsiktigt och arbetet med detta startas omedelbart.

En fråga som MP ställt tidigare är vad som ändrats när det gäller behov av tilläggsbclopp

mellan Vår och höst 2019. Vi har idag 10/ 12 fortfarande inte fått något svar.

Michael Solandcr (MP)

Vi socialdemokrater bifaller lösningen med införandet av ett temporärt strukturbclopp till

resursskolor då det löser ett akut läge för resursskolan I-Iellcborus, men samtidigt vill Vi

understryka Vikten av att arbeta långsiktigt för att möta alla barns olikheter, ge alla skolformcr

rätt förutsättningar för att ha resurser nog för att varje barns rätt till utbildning ska tillgodoses.

För att Vi ska kunna vara delaktiga och vara rustade med fakta vill Vi få kontinuerlig

information om den utredning som aviserats i bcslutsförslaget.

Ingela W/esterlund (S)

Vi kan alla konstatera att det var ett politiskt misstag från Alliansen att sänka eller neka

tilläggsbelopp till 113 av de 115 elever som behöver en anpassad skolmiljö. Eleverna har rätt

till stödet för att kunna ha likvärdiga förutsättningar för sin skolgång. Det är beklämmande att

föräldrar, elever och skolpersonal ska behöva protestera i tre veckor utanför Alceahusct för att

få de resurser som eleverna har rätt till. Det är under all kritik att de ansvariga

allianspolitikcrna lät denna för eleverna ohållbara och ovissa situation pågå i tre veckor. Det är

inte acceptabelt.
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Fem i tolv och efter tre veckors protester har kommunen kommit överens med
I-Ielleborusskolan om ett temporärt strukturbidrag som innebär att eleverna får de resurserna

som krävs för att skolan ska kunna fortsätta driva skolverksamheten. Dock är det ett

temporärt bidrag för läsåret 2019-2020. Vi välkomnar så klart överenskommelsen, det är en

seger för eleverna, men hyser en oro för temporära och kortsiktiga lösningar i en så Viktig

fråga, en anpassad skolmiljö för elever med svårigheter inom det neuropsykiatriska området.

Vi undrar också varifrån det temporära strukturbidragct för läsåret 2019-2020 på ca 3,8

miljoner kronor ska tas? Vi motsätter oss att pengarna tas från annan Viktig skolverksamhet

eller från exempelvis det statliga bidraget riktat till ensamkommande ungdomar eller för

nyanlända.

Var ifrån kommer pengarna till strukturbidragct för läsåret 2019-2020 på ca på ca 3,8 miljoner

att tas?

Vi anser att det måste till en långsiktig lösning som för det första uppfyller kraven

från skollagen om att alla clever har rätt till behovs- och individanpassat stöd för att klara

undelvisningsmålcn och för det andra som säkerställer en professionell skolverksamhet för

denna clevkatcgori. Ingen av dessa två punkter uppfyller kommunen idag. Det ñnns 300 elever

i kö som är i behov av en anpassad skolmiljö. Ett temporärt bidrag för det nuvarande läsåret

är knappast en långsiktig ekonomisk lösning. Vi vill att kommunen på sikt utvecklar en

kommunal verksamhet med inriktning mot elever med svårigheter inom det neuropsykiatriska

området.

Med grund och lärdom från ovanbcskrivcn situation vill vi uppmärksamma att

barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla från '1 januari 2020. Nu har vi både en större

skyldighet och en ökad möjlighet att sätta barnets rättigheter i fokus.

Mauricio Contreras (V)

Jag anser att nämnden och däribland jag inte fått information om ändrade bedömningar i tid

vilket resulterat i denna situation som resulterat i att 115 elever från Österåker har riskerats att bli

utan sin skola. Dessutom har hanteringen inte varit tillfredsställande vilket skapat kaos för skola,

föräldrar och inte minst barnen.

Peter Bilow (L)

Följande ledamöter biträder Peter Bilows protokollsantcckning:

Pontus Löfstrand (C)

Annika I lööv (M)
Ingela W/esterlund (S)

Gunilla Niss (8)

Michael Solandcr (MP)
Mauricio Contrcras (V)

Peter Nummcrt (RP)

Carl-Henrik Lekman (S)

Carina Rosengren (SD)

Kerstin Sundberg (KD)

?lcd//4
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning

Resurser inom ramen för så kallat tilläggsbelopp har totalt sett minskat i omfattning under

2019. Trots att kommunen följer skollagen samt bedöms göra likvärdiga bedömningar har det

skapat bekymmer för, i synnerhet så kallade resursskolor. Skolor har signalerat att de riskerar

att behöva lägga ner verksamheten.

Föwaltningcn har därför sett över hur man på bästa sätt kan fördela resurser för att ge alla

elever likvärdiga förutsättningar för att nå målen för utbildningen. I väntan på resultat av den

initierade utredningen föreslår förvaltningen införa ett strukturbclopp, under läsåret 2019/20,

till resursskolor, där mottagandet begränsas till elever i behov av särskilda stödinsatser.

Strukturbeloppet fördelas efter elevantal.

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-12-04

Förslag till beslut

Hampc Klein (M) yrkar bifall till Utbildningsföwaltningens beslutsförslag innebärande att

besluta

'1.Införa ett temporärt strukturbelopp till resursskolor i enlighet med föwaltningcns förslag,

under läsåret 20 'l 9/2020.

2.0mfördcla 1,9 mnkr, inklusive momskompensation 6%, inom Förskole- och

grundskolenämndcns budgetår 2019, avseende höstterminen 2019.

3.Använda 1,9 mnkr, inklusive momskompcnsation 6%, av satsningen på särskilt stöd för

budgetåret 2020, avseende vårterminen 2020.

4.Ärendct justeras i samband med sammanträdet 2019-12-10.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolcnämndcn beslutar enligt I-Iampc Kleins (M)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Akten

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande


