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Kommunstyrelsens ordförande   Till Kommunfullmäktige 

Michaela Fletcher   

Datum  2018-10-19 

Dnr  KS 2018/0131 

 

 

Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) – Resursskola 

blev ”skolakut” hur gick det till? 
 

 

Sammanfattning 
 
Interpellanten har i en interpellation inkommen till Kommunstyrelsens kontor 2018-10-18 framställt 
ett par frågor med anledning av en annons om personal till resursskolan, där ordet skolakut använts.  
 

 
1) Kommunstyrelsen där du är ordförande och beredningsansvarig, har genom beslut "beställt" en resursskola, istället 
har KS fått en "skolakut" som skall hantera stökiga barn med disciplinsvårigheter. Hur kommer det sig att det 
kunnat bli så?  

 
2) Vem tar det politiska ansvaret för att det som beställts också blir av, respektive att det som beställs inte blir av? 
Blir något annat? Har någon flaggat för att man vill ändra denna beställning från en resursskola till en "skolakut"? 
Mot bakgrund av ovanstående - vilka åtgärder tänker du vidta nu ? 
 
 
 

Svar 
 
I korthet kan frågorna besvaras enligt följande: 
 
1) Kommunstyrelsen har beställt en resursskola och fått en resursskola 
2) Alliansen tar i alla lägen ansvaret för verksamheten.  
 
I budget för 2018, plan 2019-2020, (uppdrag nr 26) lämnades ett uppdrag om resursskola. Detta är 
och har varit en viktig fråga för Alliansen. 
 
Vår intention är dock att alla elever så långt det går ska gå i sina skolor som anpassas med rätt stöd i 
rätt tid till alla elever, vilket också statueras i skollagen. Detta gör vi genom bl.a. permanentandet av 
Pedagogcentrum, uppdraget ”Att möta olikheter” och även produktionens eget arbete med att 
möjliggöra små undervisningsgrupper på flera skolor för att möjliggöra en anpassad lärmiljö på den 
skola där eleven redan går. Ibland måste vi dock hitta andra tillfälliga lösningar för skolor och barn. 
Sedan tidigare finns det fristående resursskolor i vår närhet. När det blev lagligt möjligt för 
kommuner att driva resursskolor, valde vi att starta en direkt. 
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Det finns 2 (snart 3 elever i den kommunala resursskolan) och 104 (fristående, Helleborus), dvs 
totalt 107 elever i resursskolor . Till detta tillkommer ytterligare några elever i särskilda resursskolor, 
alltså är totalsumman 120 elever från Österåkers kommun som går i resursskola. 
 
Den kommunala skolan har ännu inte fått något namn utan ärendet är enligt reglementet överlämnat 
till namnberedningen. 
 
Verksamheten har p.g.a. temporär lokalbrist startat i friskolans Korallens gamla lokaler. De anställda 
pedagogerna, ansvariga på produktionen och inte minst föräldrarna till de barn som går i skolan där 
är hittills nöjda med verksamheten. 
 
Beträffande annons och val av arbetsnamn på verksamheten, har åtgärder vidtagits för att det inte 
ska ske igen genom att personal- och kommunikationsenheten hädanefter alltid ska faktagranska 
rekryteringsannonser innan publicering för att vårda kommunens varumärke.  
 

 
 
 

 

 

Michaela Fletcher   

Kommunstyrelsens ordförande    


