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Yttrande över motion från Roslagens oberoende
parti – Resursklass/skola
Förslag till beslut
Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår
Barn- och skolnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och skolnämnden har getts tillfälle att yttra sig över Roslagens oberoende partis (ROOP) motion
om att öppna Herrängs skola och göra den till en resursskola. Detta förslag framläggs med anledning
av att Roop anser att det saknas resursklasser och skolor i Norrtälje kommun samt att Herrängs skola
skulle erbjuda en ändamålsenlig lokal för detta ändamål då den för tillfället står tom.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och skolnämnden föreslå kommunstyrelsen att avslå
motionen med hänvisning till det som framförs i detta tjänsteutlåtande samt att frågan om Norrtälje
kommuns skolstrultur har behandlats i Kommunfullmäktige 2016-06-20. Det finns i dagsläget ett
gällande beslut kring Norrtälje kommuns skolstruktur som är verkställt fram till år 2022. Barn- och
skolnämnden har även relativt nyligen avslagit ett liknande förslag om att göra Herräng skola till
resursskola vid nämndens sammanträde 2018-09-03 § 67 och situationen har inte förändrats
nämnvärt sedan dess.

Ärendet
Beskrivning
Roslagens oberoende parti (ROOP) har via Johan Österberg inkommit till kommunfullmäktige med en
motion där de yrkar att Herrängs skola ska öppnas upp och göras till en resursskola.
Lagkrav
Ej tillämpligt
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Att använda sig av en skolbuss från Rimbo till Herräng alternativt Norrtälje till Herräng kostar 400 000
kronor årligen och hyreskostnaden för Herrängs skola ligger på ca 1,5 miljoner kronor per år. Detta ger
en samlad kostnad på ca 1.9 miljoner kronor per år för att driva Herräng skola som en resursskola.

Förvaltningens analys och slutsatser
Som tidigare nämnts i tjänsteutlåtande så är ett ärende snarlikt detta relativt nyligen behandlat i barnoch skolnämnden, mycket av det barn- och utbildningskontoret framförde i det tjänsteutlåtandet står
fast även i dag ca två år senare. I det tjänsteutlåtandet finns följande stycke att hämta:
”Dock är barn- och utbildningskontoret tveksamma till att förlägga kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper i kommunens ytterområden med hänsyn till rekryteringsmöjligheter för
kompetent och behörig personal samt resvägen för eleverna samt små fristående enheter blir sårbara
ur ett kvalitetsperspektiv och i den dagliga driften.”1
Denna farhåga kvarstår än idag då Herräng som samhälle ligger i utkanten av Norrtälje kommun och
det vore svårt för de elever som bor i andra delen av kommunen, t.ex. i Rimbo att ta sig dit. Det blir
långa dagliga resor, upp till två timmar i bussresa för elever som redan har det svårt med skolgången.
Kostnaden på knappa två miljoner om året kanske inte är avskräckande men det ska betänkas att
Norrtälje kommun redan idag har svårt att få behöriga lärare till skolor som ligger långt ut på
landsbygden.
Det finns idag resursklasser belägna i Rånäs skola och Långsjöskolan i Rimbo samt i Lommarskolan i
Norrtälje. Diskussioner har pågått om att förlägga en kommunal resursskola i centrala Norrtälje med
syfte att vara en central punkt i kommunen som kan ta emot elever från hela kommunen. Att lägga en
resursskola i Herräng skulle innebära att eleverna får åka skolskjuts i närmare en timme de knappa
sex milen. För denna utsatta grupp barn är en sådan resa svår. Centrala elevhälsans tankar om en
resursskola i centrala Norrtälje skulle förkorta resvägen med en halvtimme i varje riktning och innebära
en större tillgänglighet för alla barn i kommunen som har stora svårigheter i skolan.
Att göra Herräng skola till en resursskola skulle även gå emot det beslut fattat i Kommunfullmäktige
2016-06-20 där ett beslut avseende Norrtälje kommuns skolstruktur fram till 2022 verkställdes
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