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§ 101 Begäran om yttrande - Motion (MP) - Framtidens
särskola
Dnr BOU 2021-174
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen har ett kontinuerligt arbete gällande
särskolans utformning i Linköpings kommun.
Reservationer
Reservation från Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) med följande motivering:
Alliansen hänvisar till att man löpande gör utvärderingar och planerar framåt
för särskolan och det är som det ska vara. Det som motionen dock är ute efter
är ett helhetsgrepp där man tittar på särskolans behov och hur man får förskola,
grundskola och fritidshem att fungera i samklang för dessa barn. De tydliga
signaler som Alliansen sänder är att man inte anser att särskolan behöver någon
uppmärksamhet. Detta trots att både elevantalet och komplexiteten i elevernas
behov ökar och gör att trycket är stort på såväl lokaler som personal. Vi i
Miljöpartiet tänker långsiktigt och vill ha en väl fungerande särskola även om
fem år och anser att det är värt att göra ett grundligt analysarbete för att de
berörda barnen ska få bästa möjliga skolgång.
Reservation från Tanja Mitic (S) till förmån för sitt bifall till motionen.
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i en motion daterad 2021-02-04 att:


Linköpings kommun utreder hur Framtidens särskola samt förskola och
fritidshem för berörda barn ska vara utformad.

Motionären anger bland annat i motionen att Linköpings kommun har en
särskola med hög kvalitet idag, men menar att om inte behoven
uppmärksammas är risken stor att den försämras när lokaler och personal inte
räcker till.
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Motionären tar i sin motion även upp att det är viktigt att se helheten kring
särskola, förskola och fritids för barn i Linköping och vill veta den förväntade
utvecklingen de kommande 30 åren vad gäller lokaler, personal,
utbildningsbehov, resurser och hjälpmedel samt hur förslag på riksnivå
påverkar skolformen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett kontinuerligt arbete
gällande särskolans utformning i Linköpings kommun, där man både på lång
och kort sikt ser över behoven kopplade till särskolan. Exempelvis görs med ett
halvårs intervall ett prognosarbete där man jämför nuläget med historiken fem
år bakåt i tiden på halvårsbasis, för att kunna se trender och planera framåt.
Utifrån det befintliga arbetet som pågår föreslår Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen att motionen besvaras.
Yrkanden
Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) och Tanja Mitic (S) yrkar på bifall till
motionen.
Erik Östman (M) och Trine Vikinge (C) yrkar på bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer sitt yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot Cecilia
Gyllenberg-Bergfasth (MP) och Tanja Mitic (S) yrkande om bifall till
motionen och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Framtidens särskola, svar på motion (MP), 2021-05-06
Bilaga - Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Kommunstyrelsen
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