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Bakgrund
Miljöpartiet har till utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-22 inlämnat ett initiativ.
Utbildningsnämnden beslutade i 2018-03-22 § 29 att lämna initiativet till förvaltningen
för beredning.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har vid sammanträdet 2018-02-08 fått information om delprojekt 1
särskilt stöd i form av en rapport som behandlar kommungemensamma resursgrupper.
Rapporten har tagits fram av en projektgrupp där funktioner med specialpedagogiskoch rektorskompetens ingått och utgår från forskning och beprövad erfarenhet.
I rapporten konstateras att systemet med kommungemensamma resursgrupper inte kan
bibehållas i de former som finns idag eftersom det inte är i enlighet med lagstiftning.
Som förklaras i rapporten finns då tre alternativ:
1. Behåll grupperna men gör justeringar så att hanteringen är i enlighet med
lagstiftning
2. Starta resursskola i kommunal regi med flera klasser
3. Varken grupper eller resursskola
Det fortsatta arbetet sker i enlighet med alternativ 1, vilket innebär att inga större
förändringar görs. För att gruppernas hantering ska vara i enlighet med lagstiftning har
följande justeringar gjorts inför läsåret 2018/19:




Gruppernas namn har ändrats till kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper för att skapa tydlighet
En kommunal skolas rektor kan då en utredning om särskilt stöd gjorts och
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åtgärdsprogram upprättats där placering i särskild undervisningsgrupp är en
åtgärd önska placering i en av de kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupperna
Specialpedagogisk representant från huvudmannen deltar i genomgången av
placeringsönskemål
Då en elev erbjuds plats kvarstår placeringen hos den kommunala skolan där
eleven går och denna skolas rektor är fortsatt ansvarig rektor

Följande arbete pågår:
 Skapande av rutiner för bl a uppföljning mellan hemskola och skolan där den
särskilda undervisningsgruppen finns
 Förslag till finansieringsmodell för de särskilda undervisningsgrupperna
 Utredning av möjlig flytt av de särskilda undervisningsgrupperna som finns på
Kullsvedsskolan idag då ingen ytterligare grundskoleverksamhet finns på den
skolan

Bedömning
Ett förbättringsarbete pågår där inga större förändringar av grupperna görs, men där
hanteringen förbättras i alla delar från ansökan till uppföljning och där central
förvaltning tar en mer aktiv roll. Värmdö kommun har ingen resursskola och det finns
inget uppdrag att utreda eller starta en sådan. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet
har det i rapporten konstaterats att det mest önskvärda alternativet långsiktigt vore att
alla skolor kan tillgodose elevers stödbehov utan kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper. Eftersom de kommunala skolornas utvecklingsarbete sker inom
ramen för forskningsprogrammet inkluderande lärmiljöer rekommenderas därför att
förvaltningen efter forskningsprogrammets slut åter ser över behovet av
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelning styrning och kvalitet i samråd med projektgruppen
särskilt stöd samt rektorsgruppen.
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Utbildningsnämnden 2018-03-22
Initiativ Resursgrupper och resursskola ska fortsatt erbjudas barn i behov av
särskilt stöd i Värmdö kommun och ej som beslutats i tjänsterapporten
2017UTN/0021 tas bort på lång sikt.
Rapport delprojekt 1 särskilt stöd och forskningsprogrammet inkluderande lärmiljöer,
2017UTN/0021 presenterades på förra mötet i Utbildningsnämnden den 8 februari.
Huvudsyftet med utvecklingsarbetet har varit att formulera en gemensam strategi för att
möta särskilda stödbehov – inom ramen för resursgrupper eller annat alternativ. Målet,
enligt rapporten, är att skapa bästa möjliga förutsättningar för samtliga elever att uppnå
kunskapskraven, likvärdighet och effektiv resursanvändning. Utgångspunkten har varit
inkluderingsperspektivet och har därför sammanlänkats med IFOUS forskningsprogram
Inkluderande lärmiljöer.
Projektgruppen har utifrån sitt arbete dragit vissa slutsatser och beslutat att:
1. Inga större förändringar i nuläget
2. Behåll kommungemensamma resursgrupper men planera nytt ställningstagande
2020
3. Flytt av Kullsvedsskolans grupper fr o m höstterminen 2019 möjliggör en förberedelse
där det finns en planeringsgrupp med personal från resursgrupperna och personal
från mottagande skola inklusive skolledare samt huvudman
4. Lång sikt: varken kommungemensamma resursgrupper eller resursskola är det mest
önskvärda
5. Många förutsättningar som idag inte finns behöver skapas

Miljöpartiet är positiv till att projektet särskilt stöd sammanlänkas med IFOUS
forskningsprogram Inkluderande lärmiljöer då det kan finnas mycket positivt att ta tillvara
på utifrån den forskning som pågår. Däremot har man dragit långtgående slutsatser och
beslut enligt punkt 4 dvs. att varken kommungemensamma resursgrupper eller resursskola
på lång sikt är det mest önskvärda för barn i behov av särskilt stöd.
Vi håller inte med och anser att det är en felaktig slutsats. Miljöpartiet anser att
kommungemensamma resursgrupper och en resursskola är mycket fördelaktigt för många
barn i behov av särskilt stöd och ser stora risker i att ta bort de möjligheterna. Där finns idag
personal med särskild utbildning inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och
vi ser en stor risk i att de försvinner från Värmdös skolorganisation vid den förändring som
föreslås. Det finns inte heller förutsättningar för skolor idag att ta emot barn/elever med
behov av särskilt stöd och dessutom blir en sådan förändring förenat med väldigt stora
insatser både vad gäller ekonomiska och kompetenshöjande. Vi kan i dag inte se att
kommunen har de resurserna inom överskådlig tid.

Miljöpartiet saknar ett gemensamt politiskt beslut i frågan och yrkar därför
-

att kommungemensamma resursgrupper och resursskola fortsatt ska erbjudas barn i
behov av särskilt stöd i Värmdö kommun efter 2020.
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