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Uppdrag för att stärka stadens CSI-verksamhet
Varje elev har rätt till en likvärdig utbildning och därmed rätt att få det stöd och de anpassningar
av undervisningen som krävs för att han eller hon ska känna studiero och uppnå sina
kunskapsmål. Målet är att lika stor valfrihet ska råda för alla elever, vilket betyder att samtliga
skolor måste stärka sitt elevhälsoarbete och sin specialpedagogiska kompetens. Inga barn ska i
onödan behöva pendla ut från sin stadsdel i jakten på en bra skola.
Samtidigt finns det vissa behov som är av den karaktären att de kräver spetskompetens och
omfattande specialanpassningar av lokalerna. Därför har Stockholm valt att på 14 av de ca 140
kommunala skolorna runt om i staden skapa centrala grupper för särskild inriktning, så kallade
CSI-grupper. Efter åtta borgerliga år av nedprioritering av barn i behov, förstärker majoriteten
denna viktiga verksamhet, vars budget är ca 60 miljoner kronor per år.
Vi känner oss trygga med att utbildningsförvaltningen i sitt utvecklingsarbete utgår från de
tydliga målen om fokus på varje enskilt barn och ökad kvalitet. Vi kan alla dock konstatera att
processen har varit bristfällig vad gäller dialogen med berörda föräldrar och även de egna
medarbetarna och deras fackliga företrädare. Inte heller har förändringarna blivit tillräckligt
förankrade på politisk nivå, det vill säga i utbildningsnämnden.
Förslag till beslut:
Utbildningsnämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen att återkomma till utbildningsnämnden
med en samlad och långsiktig strategi för utvecklingen av stadens CSI-verksamhet.
Utbildningsnämnden anför därutöver:
Utgångspunkter för denna strategi är följande.
●

Intagningen till CSI-grupper fortsätter. Alla elever som av mobila teamet bedöms ha
behov av en CSI-placering ska erbjudas det i något av stadens förstärkta
kompetensnav, som ska ha de bästa förutsättningarna att möta eleverna inom sitt
specialområde. Det totala antalet platser i stadens CSI-grupper ska inte minska.

●

●

Alla CSI-grupper ska hålla hög kvalitet. Av de befintliga CSI-grupperna är det några
som har ett sviktande elevunderlag. För var och en av dessa ska förvaltningen göra en
analys av de bakomliggande orsakerna och redovisa en särskild handlingsplan. Målet
ska vara en samlad CSI-verksamhet med hög kvalitet och utvecklingskraft.
Ingen elev ska behöva byta CSI-grupp mot sin vilja. Alla elever som idag har en
skolplats kommer att få gå kvar på sin skola till dess att de är klara med sin skolgång.
Förvaltningen ska säkerställa att undervisningens kvalitet är hög under hela denna tid
samt förankra förändringar med föräldrarna och de fackliga organisationerna.

Utbildningsförvaltningen ska ägna särskild uppmärksamhet åt den kritik som Stockholms stad
har fått från personal och föräldrar att inte tillräckligt många av våra skolor runt om i Stockholm
är rätt rustade att ta emot barn med särskilda behov. Stadens CSI-strategi ska säkerställa både
verksamhetens långsiktiga kvalitet och tryggheten för den enskilda eleven här och nu.

