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Besvarande av E-förslag - Resursskola
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden anser E-förslaget besvarat med tjänsteutlåtande 2020-12-18.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Ett E-förslag angående uppförande av en resursgrundskola (f-9) för elever med olika
neuropsykiatriska diagnoser i Norrtälje kommun. Enligt förslagslämnaren får elever med svårigheter i
dagsläget lämna kommunen för sin skolgång.
Barn- och utbildningskontoret kommer att starta utredningen den 1 mars 2021 och avslutas den 12
november och föredras på barn- och skolnämndens arbetsutskott den 29 november.

Ärendet
Beskrivning
E-förslag gällande uppförande av en resursgrundskola (f-9) för elever med neuropsykiatriska
diagnoser har inkommit till Barn och skolnämnden 2020-12-07. Förslaget inkom till Norrtälje kommuns
e-förslags tjänst 2020-09-05 och hade vid överlämnandet till barn- och utbildningskontoret 381 röster.
Idag har vi fyra kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper, resursklasser, för elever med
autismspektrumstörning. Två resursklasser åk 1-6 på Lommarskolan, en resursklass åk 1-6 på Rånäs
skola och en resursklass åk 7-9 på Långsjöskolan.
Lagkrav
Enligt 10 kap. 30 § skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan
elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen
placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.
Koppling till gällande styrdokument
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 28 juni 2017 i mål nr 3086-16 bedömt att det inte strider
mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver så kallade resursskolor för elever i
behov av särskilt stöd.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Barn- och skolnämnden har fått utökning av budgetram för att utreda förutsättningar och möjligheter
att inrätta en resursskola i kommunal regi. Uppdraget beskrivs utförligare i mål- och budgetunderlaget.

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av barn- och skolnämnden att utreda
förutsättningar och möjligheter att inrätta en kommunal resursskola (f-9). Projektdirektiv för

utredningen kommer att tas fram under januari – februari och utredningen kommer att starta den 1
mars 2021 och vara färdig den 12 november och föredras på barn- och skolnämndens arbetsutskott
den 29 november 2021.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 18 januari 2021 och vid
nämndsammanträdet den 1 februari.
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