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 Dnr 2021-000011 08 

KF § 189 Svar på motion om resursskola 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen om resursskola, 

att anse de utredningar som föreslås i motionen redan vara genomförda och att ytterligare 
utredning i frågan därmed inte ska göras med anledning av motionen.  

Ärendet 

En motion om resursskola har inkommit från Åse Nicklasson (SD), Kristoffer By (SD) och 
Ulf Lindström (SD). Motionärerna skriver bland annat att det finns elever som av olika 
orsaker ligger efter och inte kommer att få godkända betyg samt att en svår grupp att 
hantera är de utåtagerande eleverna. Motionärerna menar att en så kallad resursskola för 
utåtagerande elever skulle gynna alla och även vara en kraftfull signal till de som befinner 
sig i farozonen. I en sådan skola skulle dessa elever få möjlighet att få extra stöd och 
anpassningar. 

Motionärerna föreslår därför följande: 

- Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att 
upprätta en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen.  

- Att förvaltningen får uppdrag att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera 
en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen.  

- Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på 
möjligheten att placera vissa elever på en resursskola och presentera detta för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-02 § 8 att överlämna motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
genomfört de tre föreslagna utredningarna i motionen och redovisat dem för nämnden.  

Utredningen av kostnaden för att upprätta en resursskola visar att kostnaderna är svåra 
att beräkna. Kostnaderna beror bland annat på resursskolans inriktning, elevernas antal 
och behov, lärartäthet och lärarkompetens med specialpedagogisk inriktning. Kostnader 
för lokaler ökar om valet av lokaler ligger utanför ordinarie skolas område.   

Vad gäller placeringen av en resursskola, så ökar behovet att placeras i särskild 
undervisningsgrupp oftast med åldern. Ju högre upp i åldrarna eleverna kommer desto 
mer ökar behovet av ämnesspecifik kompetens samt behov av undervisning i ämnessalar. 
Detta innebär att en resursskola bör placeras nära kommunens 7-9 skola. 
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Den tredje utredningen, om rektorernas och lärarnas synpunkter, visar att varje rektor har 
möjlighet att skapa sin skolas inre organisation och att starta en resursskola därmed är en 
fråga för rektor och förvaltning. Rektorerna vid Tibros grundskolor möjliggör en 
inkluderande skolmiljö genom att förstärka olika delar i sin organisation, till exempel 
genom resursenheter nära den ordinarie klassen, två lärare i klassrummet och 
specialpedagoger anställda på varje skola. Dessa åtgärder bedöms gynnsamma för alla 
elever och stärker det främjande och förebyggande arbetet. 

Barn- och utbildningsnämnden svarar vidare att det i dagsläget finns en gemensam 
verksamhet, en autismgrupp lokaliserad på Baggeboskolan, men att huvudprincipen för 
elever i behov av särskilt stöd är att de ska få den hjälp de behöver inom den elevgrupp 
de tillhör. Särskild undervisningsgrupp är en stödform som endast undantagsvis ska 
användas och då för så kort tid som möjligt. Nämnden menar att att ta resurser från 
skolan att använda till en ny enhet inte höjer kvalitén på skolan och att det inte heller 
säkrar en inkluderande skola. Nämnden ser därför inget behov av en resursskola i 
dagsläget. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till de utredningar som har gjorts. Enligt Tibro kommuns 
Riktlinje för beredning av motioner och medborgarförslag ska begreppet ”att anse 
motionen besvarad” användas om nämnden anser att förslaget i motionen ligger helt i linje 
med ett arbete eller utredning som redan pågår. Det vill säga ett arbete som pågår 
alternativt skulle ha gjorts oavsett om motionen hade lämnats in eller inte. Under 
kommunledningskontorets beredning av ärendet framgår det dock att utredningarna 
genomfördes som en följd av att motionen lämnades in. Kommunledningskontoret anser 
därför att begreppet att bifalla motionen är lämpligare i det här fallet. För att det inte ska 
uppstå några tveksamheter kring om bifallet innebär ytterligare utredningar föreslår 
kommunledningskontoret att kommunfullmäktige även ska besluta att utredningarna som 
föreslås i motionen redan är genomförda. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-10-12 § 91 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-26 
Motion om resursskola, 2021-01-11   
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Beslut delges 

Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 

 


