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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Kathrin Hansson, Klas Lind

2019-10-02

Dnr BOU 2019-132

Barn- och ungdomsnämnden

Svar på Linköpingsförslag - komplettera befintlig
hörselklass i Ekholmen/Linköping med åk 7-9
Förslag till beslut
1. Linköpingsförslaget bifalles.
Ärende
Ett Linköpingsförslag har inkommit. Förslagsställarna skriver att det i
dagsläget finns en hörselklass på Blästadsskolan i Linköping som omfattar åk
F-6. De föreslår att det i Linköping skapas en komplett hörselklass i åk 7-9,
förslagsvis på Ekholmsskolan.
Utbildningskontoret har utrett frågan och bedömer att behov finns av en skola
med årskurs 7-9 för elever med hörselnedsättning. För eleverna ska det finnas
tillgång till lämpliga lokaler, adekvat teknik och teckenspråkskunnig personal.
Då det fria skolvalet gäller är det svårt att förutse vad vårdnadshavarna och
eleverna önskar och hur många elever som kommer att gå på skolan. Fyra
elever per årskurs skulle innebära en ökad kostnad för nämnden på ca 3 mnkr
per år.
__________
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Beslutsunderlag:
Svar på Linköpingsförslag Komplettera befintlig hörselklass i Ekholmen/Linköping med åk 79.docx
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Linköpingsförslaget
Ett Linköpingsförslag har inkommit. Förslagsställarna skriver att det i
dagsläget finns en hörselklass på Blästadsskolan i Linköping som omfattar åk
F-6. De menar att hörselklassen innebär en möjlighet till bra skolgång för de
döva/hörselskadade elever som inte har förutsättningar att fungera i en
integrerad klass. I klassen finns inte bara elever från Linköpings kommun utan
också från angränsande kommuner.
Förslagsställarna påpekar att det efter avslutad 6:e klass inte finns något bra
alternativ när det gäller åk 7-9 i närområdet. Närmast till hands för att få
fortsätta i motsvarande miljö är specialskolan Birgittaskolan i Örebro. Detta
innebär enligt förslagsställarna att en familj har två val, flytta till Örebro eller
placera sitt/sina barn på elevhem för veckoboende.
Utifrån detta föreslås att det i Linköping skapas en komplett hörselklass i åk 79, förslagsvis på Ekholmsskolan, och därmed ge möjlighet för barnen att hinna
mogna och förberedas för en ev. gymnasieutbildning på annan ort.
Utbildningskontorets svar på förslaget
I det konsultativa teamet på enheten för resurs- och stödverksamhet finns en
specialpedagog med inriktning hörselnedsättning. Enligt specialpedagogen
finns det idag ca 100 elever med varierande grad av hörselnedsättning. Av
dessa finns augusti 2019 tio elever i Blästadsskolan hörselklass varav fyra
elever är folkbokförda i annan kommun. På Blästadsskolan finns
teckenspråksutbildade pedagoger samt utrustning/teknik som till del finansieras
av Region Östergötland. Eleverna ingår i en så kallad övergripande särskild
undervisningsgrupp. Skolan får utöver grundbeloppet 252 tkr per elev och år
för att möta dessa elevers behov. Det finns i dagsläget ingen kö till
hörselklassen. Eleverna har inte rätt till skolskjuts för att ta sig till och från
skolan. De har rätt till busskort eller ersättning till vårdnadshavarna för skjuts i
egen bil.
De drygt 90 elever som inte finns på Blästadsskolan har varierande grad av
hörselnedsättning och är placerade på ett flertal skolor i kommunen. En del
föräldrar väljer andra skolor till sina barn. Dessa skolor erbjuds stöd från
enheten för resurs-och stödverksamhet i form av handledning av
specialpedagog med inriktning hörsel. För att möta behoven har en flera skolor
utrustning för att kunna möta elever med hörselnedsättning.
På högstadiet finns ingen särskild undervisningsgrupp för målgruppen. På fyra
av skolorna finns flermikrofonssystem installerade. Tornhagsskolan har under
ett flertal år haft elever med skiftande grad av hörselnedsättning och har enligt
skolans rektor erfarenhet att arbeta med dessa elever. Rektorn bedömer att en
integrerad undervisning är att föredra där eleverna finns i de vanliga klasserna
men har tillgång till hemklassrum och teckenspråkskunnig personal.
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Sammanfattningsvis bedömer utbildningskontoret att behov finns av en skola
med årskurs 7-9 för elever med hörselnedsättning. För eleverna ska det finnas
tillgång till lämpliga lokaler, adekvat teknik och teckenspråkskunnig personal.
Ekonomiska konsekvenser
Om nämnden väljer att göra denna satsning på högstadiet medför detta en
merkostnad på ca 252 tkr per elev och år. Denna summa per elev är den som
utgår till Blästadsskolans hörselklass under nuvarande läsår.
Då det fria skolvalet gäller är det svårt att förutse vad vårdnadshavarna och
eleverna önskar och hur många elever som kommer att gå på skolan. Det finns
i dagsläget två elever på Blästadsskolans årskurs 6 som kan vara aktuella, en av
dem är folkbokförd i annan kommun vilket ökar osäkerheten. Det kan finnas
elever med hörselnedsättning som idag går på andra skolor som kan vara
aktuella för placering på den skola som utses.
En uppskattning på fyra elever till den utsedda skolan skulle medföra en
kostnad för nämnden på ca 1 mnkr för kommande läsår. Om det på sikt blir
fyra elever i varje årskurs innebär det en ökad kostnad på ca 3 mnkr per år.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Barn- och ungdomsnämndens mål:
-

Maximalt lärande
Likvärdiga möjligheter
Lust och engagemang

Jämställdhet
Förslaget omfattar samtliga berörda elever oavsett könsidentitet.
Samråd
Samråd har skett med enheten för resurs- och stödverksamhet.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker i samband med årsbokslut 2020 och 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts den 8 oktober 2019.
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Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Stadshuset

