
Sida 1 (1) 

Svar på nämndinitiativ om särskilt stöd  
Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att mot bakgrund av föredragningen avslå förslaget. 

Bakgrund 

Christopher Lagerqvist (m), lämnade vid nämndens möte i januari ett nämndinitiativ 
där utbildningsnämnden föreslås besluta att i ett första steg utöka ramen för barn i 
behov av särskilt stöd med 12 miljoner kronor för år 2019, samt att uppdra åt 
utbildningsdirektören att senast i maj 2019 återkomma till nämnden med en rapport 
om ytterligare medel behöver tillföras i form av en ”TB-light”, så att alla elever med 
särskilda behov ges rimliga förutsättningar i livet.  

Föredragning 
I Mål och budget 2019 förstärks budgeten för stöd till elever med stort stödbehov med 
2,5 mnkr för förskola, 5,5 mnkr för grundskola och 2,0 mnkr för gymnasieskola, totalt 
10 mnkr. Utbildningsförvaltningen bedömer inte att ytterligare resurstillskott är möjligt 
2019.  
 
Vidare ges utbildningsnämnden i Mål och budget 2019 ett uppdrag att ta fram riktlinjer 
för tilläggsbelopp som ger barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång. 
Enligt förslaget till verksamhetsplan för utbildningsnämnden ska 
utbildningsförvaltningen i samband med riktlinjerna belysa alternativ och 
konsekvenser om tilläggsbelopp beviljas utöver lagens intentioner.  
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
 
 
Uppsalas borgerliga partier kommer alltid att prioritera välfärdens kärna.  Samhället har ett särskilt ansvar 
gentemot de barn som behöver det offentliga åtagandet allra mest.  Under den förra mandatperioden, 
åren 2014–2018, har dessa grupper utsatts för besparingar på i storleksordningen 26 miljoner kronor.  En 
rad studiebesök samt en omfattande mediabevakning har avslöjat allvarliga missförhållanden som följd 
av de rödgrönas besparingar.  Samtidigt som vänsterpartierna redovisar årliga vinster i välfärden på nära 
en miljard kronor drabbas barn i behov av särskilt stöd av stora neddragningar. 
 
Denna hjärtlösa politik måste nu få ett slut!  Redan idag är Moderaterna beredda att fatta beslut så att 
dessa barn inte tvingas vänta ännu längre.  I ett första steg föreslås 12 miljoner kronor mer till dessa barn 
för år 2019.  Samtidigt vill vi snabbutreda om ytterligare medel behöver tillföras för att säkerställa att alla 
elever med särskilda behov ges goda förutsättningar i livet.  Det är dags att gå från ord till handling och 
lägga tillbaka både hjärtat och förnuftet i politiken! 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att     i ett första steg utöka ramen för barn i behov av särskilt stöd med 12 miljoner kronor för år 2019. 

att     uppdra åt utbildningsdirektören att senast i maj 2019 återkomma till nämnden med en rapport om 
ytterligare medel behöver tillföras i form av en ”TB-light”, så att alla elever med särskilda behov 
ges rimliga förutsättningar i livet. 

 
 
Christopher Lagerqvist (M) 
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