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 Utbildningsnämnden 

Svar på initiativ om effekter för barn i behov av särskilt stöd 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att avslå yrkandet om att inför varje nämnd skriftligen redovisar hur implementeringen av 

beslutet om tilläggsbelopp den 27 september 2017 påverkar verksamheten 

 

Bakgrund 

Vid utbildningsnämndens möte den 25 oktober anmälde Alliansen i utbildningsnämnden 

följande initiativ:  

”På Utbildningsnämnden den 27 september 2017 behandlades förändrade tilläggsbelopp (§ 

132). Utbildningsnämnden beslutade ”att förvaltningen återkommer och redovisar 

konsekvenserna för den kommunala huvudmannen, särskilt resursenheterna”. 

Under Utbildningsnämndens sammanträde redovisades konsekvenser för kommunal 

huvudman muntligt och i rask takt. Utbildningsnämnden informerades även att all information 

vad gäller konsekvenser för kommunal huvudman ska ske muntligt framöver. Det innebär att 

insynen är närapå obefintlig för medborgarna, deras folkvalda representanter och för 

kommunens medarbetare. För den som inte kan ta del av den muntliga informationen, finns 

ingen möjlighet att gå tillbaka till skriftliga dokument och följa vad som händer i nämnden. 

Det går inte heller för de som tar del av informationen att förbereda frågor eller granska 

informationen i efterhand.  

Detta är ett djupt olyckligt sätt att förfara som inte i någon del kan anses vara 

tillfredsställande. Utbildningsförvaltningens arbete bör särskilt i detta avseende vara 

transparent. 

Mot denna bakgrund yrkar Alliansen i Utbildningsnämnden: 

 



att förvaltningen inför varje nämnd skriftligen redovisar hur implementeringen av besluten 

den 27 september 2017 påverkar verksamheten, särskilt resursenheterna.” 

Föredragning 

Utbildningsförvaltningen har uttalat att muntlig information kommer att lämnas i samband 

med varje nämnd under den pågående processen. Det innebär att nämnden erbjuds 

kontinuerlig, aktuell information om hur processen fortskrider. I det läge det finns underlag 

som ska ligga till grund för eventuella beslut inom grundskolans organisation kommer 

nämnden att kunna ta del av dessa.    
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På Utbildningsnämnden den 27 september 2017 behandlades förändrade tilläggsbelopp (§ 

132). Utbildningsnämnden beslutade ”att förvaltningen återkommer och redovisar 

konsekvenserna för den kommunala huvudmannen, särskilt resursenheterna”. 

 

Under Utbildningsnämndens sammanträde redovisades konsekvenser för kommunal 

huvudman muntligt och i rask takt. Utbildningsnämnden informerades även att all information 

vad gäller konsekvenser för kommunal huvudman ska ske muntligt framöver. Det innebär att 

insynen är närapå obefintlig för medborgarna, deras folkvalda representanter och för 

kommunens medarbetare. För den som inte kan ta del av den muntliga informationen, finns 

ingen möjlighet att gå tillbaka till skriftliga dokument och följa vad som händer i nämnden. 

Det går inte heller för de som tar del av informationen att förbereda frågor eller granska 

informationen i efterhand. 

 

Detta är ett djupt olyckligt sätt att förfara som inte i någon del kan anses vara 

tillfredsställande. Utbildningsförvaltningens arbete bör särskilt i detta avseende vara 

transparent. 

 

Mot denna bakgrund yrkar Alliansen i Utbildningsnämnden: 

 

att   förvaltningen inför varje nämnd skriftligen redovisar hur implementeringen av besluten 

den 27 september 2017 påverkar verksamheten, särskilt resursenheterna. 
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