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Interpellation till Kommunstyrelens ordförande, Michaela Fletcher (M) 

Resursskola blev "skolakut" hur gick det till ? 
I alliansens budget för 2018 fick Skolnämnden och Produktionsstyrelsen i uppdrag att redovisa 
behovet och förutsättningar för inrättandet av en kommunal resursskola. Från de båda nämndernas 
rapporter som redovisades i början av 2018 där framgår att huvudinriktningen ska vara att 
stödinsatser ska ges inom gruppen som eleven tillhör men att det finns behov av att inrätta en 
separat enhet för elever med behov av särskilt stöd, en kommunal resursskola. 

Den 19 mars fattade Kommunstyrelsen beslut som innebär att, mot bakgrund av den kartläggning 
som Produktionsförvaltningen gjort och Skolnämndens bedömning föreslås att Produktionsstyrelsen 
får i uppdrag att inrätta och driva en resursskola för elever med behov av placering i en skolenhet 
med resurser att ge varje elev de bästa möjligheter att nå de mål som läroplanen föreskriver. 

En resursskola för oss är en skola som är en NPF säker skola, dvs har kunskap om vad en 
neuropsykiatriska funktionsnedsättning och barn med diagnos i övrigt har för behov och med den 
kunskapen som grund ge eleverna både trygghet och stöd för att klara skolan. 

Kommunen har annonserat om personal till något helt annat, en "Skolakut" och av den beskrivs 
skolan verksamhet citat" elever som kan komma ifråga initialt är elever som av disciplinära skäl 
tillfälligt behöver flytta från hemskolan. Även "hemmasittande" elever är en målgup pför 
Skolakuten."Det handlar alltså inte i första hand om ett olämpligt namn på en ny skola utan om en 
helt annan verksamhet, för en helt annan målgrupp elever, än den resursskola som KS beställt. 

Frågan som uppstår är: 

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? 

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 ? 
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