Solna den 4 april 2022
Interpellation till Skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben

Interpellation om resursskolorna
Många barn med stora behov av specialpedagogiskt stöd på grund av exempelvis autism
hamnar i kläm i skolsystemet eftersom de inte platsar på särskolan samtidigt som
undervisningsmiljön i den ordinarie skolan inte kan möta elevens omfattande behov. För
dessa barn är en plats på en resursskola ofta det enda alternativet för att barnet ska få den
hjälp de behöver för att uppnå läroplanens mål och undvika att bli hemmasittare. Många barn
som har gått i resursskola i grundskolan behöver sedan en plats på ett resursgymnasium.
Resursskolorna gör mycket omfattande anpassningar för att tillgodose elevernas behov. I
praktiken handlar det om mindre grupper, lokalanpassningar och specialpedagogisk
kompetens. Den ordinarie skolpengen räcker inte till för att täcka de extra kostnader som
resursskolornas verksamhet medför, varför många kommuner beviljar strukturbidrag
och/eller tilläggsbelopp som täcker upp för dessa extra kostnader.
Behovet av resursskoleplatser är mycket stort och kötiderna till de befintliga resursskolorna
är idag ofta flera år långa. Dessutom har flera skolor antagningsstopp då de har varit
nedläggningshotade på grund av bristfällig finansiering från elevernas hemkommuner.
Solna har sedan 2,5 år tillbaka valt att göra en väldigt snäv tolkning av lagen, vilket medfört
att allt färre ansökningar om tilläggsbelopp har beviljats. Därutöver är det strukturbidrag som
betalas ut för litet vilket innebär att Solna står för ungefär halva kostnaden för vissa elever.
Detta gör att resursskolorna tvekar till att ta emot nya barn från Solna eftersom de riskerar att
inte kunna gå runt ekonomiskt.
Vänsterpartiet anser att det behövs en bättre sammanhållen skolgång för barnen med störst
behov och att systemet med tilläggsbelopp och strukturbidrag måste fungera bättre än idag.
Nu sparar Solna stad pengar på bekostnad av eleverna med störst behov, vilket varken är
acceptabelt ur ett barnperspektiv eller hållbart i längden. Finansieringen måste motsvara
kostnaderna i praktiken för att garantera eleverna en rimlig skolgång, och det måste givetvis
gälla både grundskolan och gymnasieskolan. Den nuvarande situationen, där föräldrar till
barn med stora specialpedagogiska behov ständigt har ont i magen av rädsla för att
resursskolan ska läggas ner eller för att barnet ska nekas en plats på en resursskola, är
både ohållbar och oacceptabel. Om Solnas barn och unga inte får det stöd de behöver för att
klara skolgången väntar potentiellt katastrofala följder för många individer som följd.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Skolnämndens ordförande:
Avser Solna stad att se över dagens nivåer på struktur- och tilläggsbelopp för att öka
Solnaelevers möjlighet till plats på resursskolor och för att säkra resursskolornas
överlevnad?
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