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Pressmeddelande Vänsterpartiet Solna 

 
Vänsterpartiet lovar kommunal resursskola efter valet 
 

Resursskolor är specialiserade på att undervisa elever med stora stödbehov, oftast på 

grund av autism. Men resursskolorna har tusentals elever i kö och dras samtidigt med 

problem med underfinansiering. Vänsterpartiet lovar nu att öppna en kommunal 

resursskola i Solna och samtidigt höja ersättningen till resursskolorna. 

 

– Många elever med svår autism har förödande skolmisslyckanden bakom sig inom den 

vanliga skolan och behöver en plats på en resursskola för att nå målen och inte bli 

hemmasittare. Med tusentals elever i kö till resursskola behövs fler skolplatser. Vi vill därför 

att Solna möter behoven genom att öppna en kommunal resursskola, säger Linda Cigéhn, 

ledamot i skolnämnden. 

Vänsterpartiet vill öppna en kommunal resursskola för grundskolans årskurs 4–9 med start 

hösten 2023. Skolan ska rymma cirka 50 elever när den är fullt utbyggd, men i ett första 

skede räknar partiet med att öppna skolan för cirka 15–20 elever. Vänsterpartiet vill att 

skolan ska ingå som ett alternativ i kommunens skolval, men med särskilda kriterier för intag. 

Vänsterpartiet ser Hagalundsskolan som en möjlig plats för skolan. 

– Stora delar av Haglundsskolan står tom och lokalerna har bara fått stå och förfalla. 

Eftersom det är en tidigare skola är det lätt att rusta upp och anpassa lokalerna för 

skolverksamhet igen, säger Sandra Lindström, oppositionsråd (V). 

 

I grannkommunen Sundbyberg öppnas en kommunal resursskola redan till hösten. Beslutet 

om att öppna resursskolan fattades enhälligt av alla partier i Sundbyberg.  

– Vi hoppas så klart på bred politisk enighet kring förslaget att öppna en kommunal 

resursskola i Solna. Om alla partier i Sundbyberg kunde enas om behovet – varför skulle 

Solnas politiker inte kunna göra detsamma? säger Sandra Lindström, oppositionsråd (V). 

 

Elever på resursskolan följer den ordinarie läroplanen, men skolmiljön och undervisningen är 

helt och hållet anpassad för att ge elever med extraordinära stödbehov det stöd de behöver 

för att klara läroplanens mål. Resursskolornas små grupper, anpassade klassrum, höga 

personaltäthet, specialpedagogisk kompetens och träning i sociala situationer gör att även 

de med svår autism och annan problematik kan klara skolan. För att en elev ska få en plats 

på en resursskola behöver alla alternativ och anpassningar nom den ordinarie skolan vara 

uttömda.  

 

I november 2021 larmade flera resursskolor att de riskerade att behöva lägga ner sin 

verksamhet till följd av de låga ersättningsnivåerna från kommunen. Som ett svar på detta 

valde Stockholm stad att göra om sin modell för ersättningar, vilket gjorde att resursskolorna 

kunde fortsätta hålla öppet. Solna fortsätter däremot att betala mindre än hälften av den 

ersättning som en skolplats i resursskola egentligen kostar. Vänsterpartiet vill att Solna 

ändrar ersättningsnivåerna till både fristående och kommunala resursskolor för att motsvara 

de faktiska kostnaderna. 

– Vi vill att Solna ska ta sitt ansvar för att säkerställa att dessa skolor kan överleva även i 

framtiden, men vi ser att en ersättning även för fritidshemmen skulle behövas, säger Linda 

Cigéhn, ledamot i skolnämnden. 



 

Kontakt Vänsterpartiet Solna: 

Julia Sundqvist, politisk sekreterare 

Julia.sundqvist@politik.solna.se 

 

Andra kontakter:  

 

Nätverket Rätten till utbildning, ett föräldranätverk för föräldrar till barn med autism i behov av 

särskilt stöd i skolan. De nås på enskolaforalla@rattentillutbildning.se 

 

För föräldranätverket Rätten till Utbildning 

- Magnus & Cecilia Back cecilia.magnus@telia.com; cecilia.back@hotmail.com 

- Christian Wettergren christian.wettergren@gmail.com 

- Lotten Bränn  lotten7777@gmail.com 

- Peter och Linda Werelius peter@werelius.eu; linda@werelius.eu 

- Theres Grauers  theres.grauers@gmail.com 

 

För Autism och Aspergerföreningen i Stockholms län 

- Kristofer Erlandsson ordförande ordforande@autismstockholm.org 

- Helena Söderqvist Lönnblad skolombud lenen69@icloud.com 

 

För Attention Stockholms län 

- Kenny Kvarnström  kenny@kvarnstrom.nu 
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