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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-30 kl. 15:00-15:15

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
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§

694

Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan möjlighet till
särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU
2020:42)

STK-2020-1155
Sammanfattning

Detta delbetänkande av utredningen om Elevers möjligheter att nå kunskapskraven, handlar
om att lämna förslag om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplade till lärmiljö och
grupptillhörighet. Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp
samt gjort en undersökning om dagens resursskolor möter de behov som finns. Utredningen
har även tittat på vilka åtgärder som skulle kunna stärka dagens resursskolor samt lämnar
förslag som stärker och förenklar arbetet med stödinsatser kopplade till elevers
grupptillhörighet.
Fokus har legat på kartläggning av särskild undervisningsgrupp och resursskolor.
Utredningen har även analyserat om regler och undantag från krav på legitimation och
behörighet för att bedriva undervisning och besluta om betyg i grundsärskolan,
gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna ska förlängas.
Grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och funktionsstödsnämnden
har fått möjlighet att yttra sig och ställer sig positiva till utredningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Utbildningsdepartementet.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Remiss från Utbildningsdepartementet - En
annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala skolor (SOU 2020:42)
Förslag till yttrande Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan möjlighet
till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)
Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan möjlighet till särskilt stöd Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)
Svar angående begäran om anstånd
En annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU
2020:42)
Funktionsstödsnämnden beslut 201026 § 127
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Grundskolenämnden beslut 201020 § 157
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 135
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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