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att anse nämndinitiativet besvarat.  

 

Bakgrund 

Unn Harsem (C) och Anna Johansson (C) lämnade i samband med nämndsammanträdet den 

18 april 2018 in ett nämninitiativ om resursenheterna. Initiativet innehöll följande frågor: 

- Hur ser tidsplanen ut?  

- Vad ska hända med de barn som inom kort tvingas flyttas om för att ”inkluderas” i vanliga 

skolor och klasser? Var hamnar barnen och hur ska skolorna ha resurser att ta emot utan att 

det blir avbrott i deras utbildning? 

- Vad ska hända med personalen på resursenheterna? 

 

Frågeställarna efterfrågar en djupare dragning eller ett fördjupat PM om hur arbetet fortlöper. 

 

Föredragning 

Förvaltningen uppdrogs av nämnden 2017-09-27 § 132 att återkomma och redovisa 

konsekvenserna för den kommunala huvudmannen efter att ersättningsmodellen för 

tilläggsbelopp och motsvarande ändrades. 

 

Utbildningsförvaltningen har regelmässigt givit muntlig information i samband med 

nämndsammanträden. Sådan information kommer att ges också vid nämndens sammanträde i 

maj och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.   
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Nämndinitiativ om resursenheterna 

 

 

På Utbildningsnämnden den 27 september 2017 behandlades förändrade tilläggsbelopp (§ 

132). Det beslut som fattades kommer att ha långtgående konsekvenser för verksamheten. 

Därför beslutade Utbildningsnämnden ”att förvaltningen återkommer och redovisar 

konsekvenserna för den kommunala huvudmannen, särskilt resursenheterna”. 

  

Vi har fått kortfattad muntlig information under hösten och på nämndsammanträdet den 21 

mars.  

Vi i Centerpartiet är genuint oroliga för vad som kommer att hända om/när resursenheterna 

läggs ned och önskar en en djupare dragning eller ett fördjupat PM om hur arbetet fortlöper. 

 

- Hur ser tidsplanen ut?  

- Vad ska hända med de barn som inom kort tvingas flyttas om för att ”inkluderas” i vanliga 

skolor och klasser? Var hamnar barnen och hur ska skolorna ha resurser att ta emot utan att 

det blir avbrott i deras utbildning? 

- Vad ska hända med personalen på resursenheterna? 
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