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På vilket sätt kommer du som KSO och allianspartierna att

garantera att alla elever, också dem som går i Helleborus i

Åkersberga får det stöd de behöver?

För ett par veckor sedan stod det klart att Österåkers kommun omprövat och förändrat de

tilläggsbelopp kommunen tidigare beviljat elever med särskilda behov, genom ansökningar från

friskolor. Tilläggsbeloppen avslogs helt eller minskade kraftigt. Framförallt har detta drabbat

Helleborus skolan i Åkersberga, där 98 procent av barnen, 113 av 115 elever fick sänkt tillägg eller

totalt avslag. Det är ett anmärkningsvärt högt antal som får en förändring på en och samma gång.

Även eleveri kommunala skolor har, enligt uppgift, fått sina verksamhetstillägg förändrade, men i en

lägre omfattning. Det har tydligt framgått att de minskade resurserna som slopats eller minskats i

tilläggsbelopp får stora konsekvenser för framförallt berörda elever. Det är inte acceptabelt! Som vi

Socialdemokrater ser det står vi inför en allvarlig situation och vår om är på hur eleverna kan komma

att drabbas och vårt fokus är att det måste fram en hållbar lösning. Mot bakgrund av det inträffade

samt ovan skrivna önskas svar på följande:

Fråga 1. Hur kommer det sig att denna situation har uppstått? Att så många elever nu, till skillnad

från tidigare, hastigt fått sina tilläggsbelopp omprövade och sänkta, vad beror det på?

Fråga 2. Hur avser du och allianspartierna följa skollagen, i exempelvis följande tre delar?

För det första:

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

2§ Alla barn och elever i samtliga sko/former och ifritidshemska ges den ledning och stimulans som

de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som ill/följd :am
I

som lätt när de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravn/våer som gäller ska ges ledning

och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018.1098)

För det andra:

Syftet med utbildningen inom skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla

kunskaper och värden. Den ska kafé-rm;
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och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
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;lans så ätit de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska våra att 1119,. . 0,. 'i

ens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

ildningen syftar också till att isamarbete med hemmen främja barns
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För det tredje;

Kommuners resursfördelning

Fråga 3. I budgetdebatten framkom att en översyn planeras. Fram till en sådan översyn är klar undrar

vi om finansieringen av Helleborus i Åkersberga kommer att säkerställas av alliansen fram till och

med att en långsiktig finansieringslösning för Resursskolor har utformats?

Fråga 4. I budgetdebatten framkom av Centerns och KD:s företrädare att Alliansen planerar att

starta kommunalt driven resursskola, ja till och med rent av två stycken. Hur ser pianerna ut för det?

I vilka lokaler skall dessa skolor inrymmas? Skall det byggas nya lokaler? Vilka personalkategorier skall

dessa skolor bemannas med? När står dessa skolor klara? Hur skall dessa finansieras? Varför finns

dessa skolor inte med i den reviderade planen för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2019-2030,

som ni behandlade på nämnden den 8 oktober?

Fråga 5. Om våra 115 elever inte kan gå kvar i Helleborus i Åkersberga, vart har ni i Alliansen planerat

att de då skall ta vägen? Vi utgår ifrån att ni har en välfungerande plan B och vill veta hur den i så fall

ser ut? Hur har ni sett till att ge grundskolorna stöd för att eventuellt ta emot de elever som idag

finns i Helleborus skolan?

Nu gäller det att ta ett politiskt ansvar att lösa elevernas skolgång på bästa sätt!

För Socialdemokraterna
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