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Ärendet
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet SOU 2016:46 Samordning,
ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa
funktionsnedsättningar.
Uppsala kommun ser positivt på att elever med hörselnedsättning och grav språkstörning
föreslås få möjlighet till en större valfrihet och en skolgång närmare hemmet. Uppsala
kommun delar också utredningens bedömning att det finns behov av att kunna skapa särskilt
anpassade miljöer för att möta hela målgruppen och också behov av regional samordning.
Samtidigt vill Uppsala kommun peka på några områden som kan behöva ytterligare
belysning. För att motverka risk för bristande likvärdighet önskar Uppsala kommun till
exempel en bredare belysning av hur förslagen i utredningen förhåller sig till andra
målgrupper av elever som kan behöva motsvarande stöd.
Förslag till yttrande redovisas som helhet i bilaga.
Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör
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Yttrande- Samordning, ansvar och kommunikation- vägen till
ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa
funktionsnedsättningar, SOU 2016:46
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet SOU 2016:46 Samordning,
ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa
funktionsnedsättningar.
Sammanfattning
Uppsala kommun ser positivt på att elever med hörselnedsättning och grav språkstörning
föreslås få möjlighet till en större valfrihet och en skolgång närmare hemmet. Uppsala
kommun delar också utredningens bedömning att det finns behov av att kunna skapa särskilt
anpassade miljöer för att möta hela målgruppen och också behov av regional samordning.
Samtidigt vill Uppsala kommun peka på några områden som kan behöva ytterligare
belysning. För att motverka risk för bristande likvärdighet önskar Uppsala kommun till
exempel en bredare belysning av hur förslagen i utredningen förhåller sig till andra
målgrupper av elever som kan behöva motsvarande stöd.
Yttrande
Uppsala kommun ser positivt på att elever med hörselnedsättning och grav språkstörning
föreslås få möjlighet till en större valfrihet och en skolgång närmare hemmet. Som framgår i
utredningen har den tekniska utvecklingen möjliggjort för elever att i högre utsträckning få
sin utbildning integrerad i den vanliga grundskolan. Uppsala kommun delar också
utredningens bedömning att det finns behov av att kunna skapa särskilt anpassade miljöer för
att möta hela målgruppen och också behov av regional samordning. Samtidigt vill Uppsala
kommun peka på några områden som kan behöva ytterligare belysning.
Regionala nav (s 359)
Uppsala kommun önskar en kompletterande analys av hur den särskilda organisationen
förhåller sig till andra målgrupper av elever. Det finns elever med andra
funktionsnedsättningar, till exempel neuropsykiatriska, som också har behov av särskilt
anpassade miljöer och där det behövs en nära samverkan mellan huvudmän och
landsting/region. En bredare belysning av ett regionalt samarbete mellan SPSM,
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landsting/regioner och kommuner kan motverka risken att separata organisationer byggs upp
för olika enskilda målgrupper. Det är angeläget att ett regionalt samarbete ger likvärdigt stöd
för olika elevgrupper. Det bör vidare bygga på redan befintliga samarbetsstrukturer och på att
den befintliga kompetensen i kommunen kring dessa elevgrupper tas tillvara.
Uppsala kommun önskar vidare ytterligare analys av den roll som SPSM föreslås få i de
regionala naven så att det inte riskerar att uppstå otydligheter i förhållande till rektors och
huvudmans ansvar för elevens utbildning.
Särskilt anpassade kommunikativa miljöer (SAK-miljö, sid 401)
Också när det gäller SAK-miljöer önskar Uppsala kommun kompletterande analys av hur den
särskilda organisationen förhåller sig till andra målgrupper av elever som också har behov av
särskilt anpassade miljöer. Ytterligare underlag kan motverka eventuella risker att stödet till
olika elevgrupper blir olikvärdigt.
Ett av de föreslagna kriterierna för tillgång till SAK-miljö är grav språkstörning. Uppsala
kommun bedömer att elever med grav språkstörning kan ha mer gemensamt med elever med
andra former av språkstörning än elever med hörselnedsättning av olika grad. Behoven hos en
elev med någon form av hörselnedsättning kan skilja sig markant från behoven för en elev
med språkstörning, både vad gäller behovet av kompetens hos personal och anpassningar i
klassrum. Hur en elev med språkstörning fungerar kommunikativt beror vidare till stor del på
hur omgivningen lyckas tillrättalägga och kompensera. Trots att det i utredningen föreslås en
definition av grav språkstörning menar Uppsala kommun därför att det kan finnas svårigheter
i att skapa en rättssäkerhet för eleverna.
För att stärka likvärdigheten för eleverna vill Uppsala kommun vidare peka på behovet av
ytterligare riktlinjer kring vad som krävs av en verksamhet för att den ska benämnas SAKmiljö t.ex. avseende miljöns utformning och personalens kompetens, samt riktlinjer för vilka
utredningar som ska ingå i bedömningsunderlaget.
Stöd från elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och logoped s 281
Uppsala kommun ställer sig bakom möjligheten att i elevhälsan också kunna söka statsbidrag
för personalförstärkning också för den icke obligatoriska personalgruppen skollogoped.
Uppsala kommun vill i det sammanhanget påtala vikten av att den samlade elevhälsans
förebyggande och hälsofrämjande uppdrag bibehålls och att logopedens behandlande uppdrag
kvarstår hos landstinget.
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