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FGN § 8:9

'

Dnr. FGN 2020/0292

Yttrande angående delbetänkande- En annan möjlighet till

särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor (SOU
2020:42)

Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen
besluta

godkänna yttrandet över delbetänkandet En annan möjlig/Jet till :ärxkz'lt stöd.

Reglering av kommzm/a remmko/ør (SOU 2020:42) daterat 2020 10 19, bilaga 1,

och överlämna densamma till Kommunstyrelsen som underlag för

Kommunstyrelsens slutliga yttrande enligt regeringens remiss U2020/03964/S

daterad 2020 08 29.

Sammanfattning
Österåkers kommun har den 1 september 2020 inbjudits att lämna synpunkter

angående delbetänkandet En annan möjlnget till :ärxkz'lt städ. Reglering av

,kommunala mumkolor (SOU 2020:42). Svaret ska ha inkommit till

Utbildningsdepartementet senast den 30 november 2020.

Sluth'gt yttrande avges av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-19.

Remiss Yttrande angående delbetänkande- En annan möjlighet till särskilt stöd.

Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till utbildningsförvalmingens beslutsförslag

innebärande att godkänna yttrandet över delbetänkandet En annan möjlig/yet till

särskilt Jtád. Reglering av kommunala resurméø/or (SOU 2020:42) daterat 2020 10 19,

bilaga 1, och överlämna densamma till Kommunstyrelsen som underlag för

Kommunstyrelsens slutliga yttrande enligt regeringens remiss U2020/03964/S

daterad 2020 08 29.

Mauricio Contreras (V) och Peter Nummert (RP)

Förslag till ändring i yttrandet

4.3

Österåkers kommun instämmer med behovet av en översyn av finansieringen

för resursskolor och tilläggsbelopp. Vi Vill att kommunerna ska använda sig av

tilläggsbeloppet så som intentionerna med skollagen var och som det står i

skollagen. Det ska omfatta såväl kommunala som fristående resursskolor. De
ska finansieras på samma sätt. Österåkers kommun vill inte att egna lokala
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lösningar, som strukturbidrag för resursskolor, ska ersätta üJläggsbelopp eller

skapa möjligheter till generella neddragningar av elevernas stödpeng.

Tilläggsbeloppet ska grunda sig på elevens stödbehov och får inte sänkas med
hänvisning till budget eller försämrad ekonomi. Därför behöver även

bedömningen av elevens behov av stöd en extern part, t ex SPSM eller

fristående specialpedagoger bortkopplade från rektor, huvudman och

kommunen, när tvist uppstår. Dagens system gynnar stora skolkolosser vilket

inte är gynnsamt för många skolbarn. Därför behövs en variabeli

grundbeloppet införas där stora skolor får en lägre administrativ peng och

mindre skolor en högre. Tyvärr bedömer Vi att lokala lösningar används idag

för att dra ner på tilläggsbelopp eller ersätta tilläggsbelopp när ansökningar om
tilläggsbelopp systematiskt avslås.

Österåkers kommun instämmer med utredningens förslag om att SPSM
tillsammans med Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram stöd för

tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp så att bedömningen blir

mer likvärdig. Österåkers kommun instämmer dock inte med utredningens

analys att det innebär en omfattande administration för finansieringen av

resursskolor. Om skollagen följs samt de allmänna råd som kommer från

Skolverket så ska det vara en omfattande genomgång av elevens situation som
ligger till grund för att utreda elevens behov oavsett ansökan om tilläggsbelopp.

Om denna görs korrekt, så som det är tänkt, så ska ansökan inte behöva

innebära någon större administration därutöver. Underlaget finns redan.

Österåkers kommun instämmer med utredningens förslag att tillförlitlig

statistik behöver inhämtas men inte enkom för resursskolor i sig utan för barn i

behov av särskilt stöd för att även kunna göra analys av resursskola kontra

vanlig skola. Här hänvisar Vi även till rapport gjord av Attention, 2018, där det

framkommer att endast 43% av deras personkrets klarar gymnasiekompetens.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden beslutar enligt

Hampe Kleins (M) yrkande eller enligt Mauricio Contreras (V) och Peter

Nummerts (RP) yrkande. Votering begärdes. Den som vill bifalla

förvaltningens beslutsförslag röstar Ja, den som önskar bifalla Mauricio

Contreras (V) och Peter Nummerts (RP) yrkande röstar nej. Voteringen utföll

med 12 ja-röster och 2 nej- röster. Nämnden beslutar således enligt Hampe
Kleins (M) yrkande. Omröstningslistan bifogas protokollet.

Expedieras

Kommunstyrelsen
Akt
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'Österåker
Omröstningslista

Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun
(mandatperiod 20 I 9 - 2022)
FGN WM/ájgøz

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare

M Annika Lööf

Peter Rönnlund //l/äé/f@ 5

Christer Rydén WW f:
Kerstin Lidman, 1:e Vice ordf.

Karina Liedberg

Pontus Löfstrand

KD Kersü'n Sundberg

Ingela Westerlund, 2:e Vice ordf.

S Gunilla Niss

RP Peter Nummert

SD Leif Haag

V Mauricio Contteras

MP Mikael Solander

M Hampe Klein, ordförande

Ersättare

Peter Bramstedt

Karin Fredman

Julia Linder

KD Birgitta Holm

Carl- Henrik Lekman

Johan Dagerharnn

SD Ulrika Hillgren

Resultat l
0,2/ 12./


