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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Återrapportering anmälda ärenden –
Särskilda undervisningsgrupper
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden avslår förslagen kring ”Särskilda undervisningsgrupper för elever i
behov av särskilt stöd”. då arbetet gällande resursskola redan pågår.

Beskrivning av ärendet
På barn-och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-02-11 anmälde Centerpartiets Malin Svan och
Lennart Ohlsson ett nytt ärende.
"Särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd”
För ett år sedan signalerade vi i Centerpartiet om behovet av en resursskola alternativt ett par
särskilda undervisningsgrupper. Elever med sociala-, emotionella svårigheter eller någon form av
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, klarar inte av en ordinär skolgång på flera av våra
grundskolor. Föräldrar, elever och anställda på skolorna har vittnat om behovet av mindre grupper
för de som inte klarar av en skola med många elever eller befinna sig i en orolig klass. Att få rätt stöd
och förutsättningar för sina behov och utmaningar är grundläggande för att kunna fungera och uppnå
målen i skolan.
Utöver att vi tror att särskilda undervisningsgrupper i kommunen är en vinst för alla elevers
studiero och måluppfyllelse ser vi nu med stor oro på Örnaskolans utveckling med dagar av
inhyrd ordningsvakt, avstängda elever, dålig arbetsmiljö för både elever och personal, en
organisation som inte klarar av att jobba tillräckligt mycket förebyggande utan allt för ofta får
agera ”brandsläckare”.
Vi yrkar därför att:
- Barn – och ungdomskontoret omgående får i uppdrag att jobba för en start av särskilda
undervisningsgrupper.
- Barn- och ungdomskontoret omgående får i uppdrag att ta fram en plan för ansökan av medel från
statsbidraget ”likvärdig skola” till undervisningsgrupper
- Barn- och ungdomsnämnden informerar kommunstyrelsen om situationen på våra skolor och det
eventuella risktagandet i att förlita sig på statsbidraget."
Barn- och ungdomskontoret har redan idag särskilda undervisningsgrupper inom grundskolan där man
utifrån upprättat åtgärdsprogram har gjort anpassningar för elevens bästa. Barn- och ungdomskontoret
anser att uppdraget är utfört då planering för resursskola pågår och man hoppas att starta verksamheten
under mars/april månad.
I handlingsplanen för statsbidraget Likvärdig skola 2020 har barn- och ungdomskontoret lagt in
uppstart av stödjande resursenhet och ansökt om 4 320 000 kr.
Barn- och ungdomsnämnden har återkommande samråd med Kommunstyrelsen där man kontinuerligt
informerar om osäkerheten kring statsbidrag.

Hylte kommun
Barn- och ungdomskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-25
Dnr 2020 BUN0036

Handlingar i ärendet
Anmälda ärenden "Särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd”

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomskontoret

Ann-Christin Johansson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Skolexpert.
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