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§ 120
Yttrande: Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till
ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa
funktionsnedsättningar (SOU 2016:46). Dnr. 2016.283/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 anta föreslaget remissvar på betänkandet - Samordning, ansvar och kommunikation vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU
2016:46)
Dnr KS 2016-340
2 justera ärendet i omedelbar anslutning till sammanträdet
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-10-12
Tjänsteskrivelse, 2016-10-12
Remiss 2016-08-31 KS 2016-340
Betänkande - Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i
utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående betänkandet
Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever
med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46). Betänkandet i sin helhet innebär förslag
kring hur elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning ska kunna få sin
rätt till utbildning på grundskole- och gymnasienivå tillgodosedd på lika villkor och nå så
långt som möjligt i sitt lärande, precis som andra elever.
Utredningens utgångspunkt är att måluppfyllelsen för elever med dövhet, hörselnedsättning
och grav språkstörning ska öka, liksom deras möjlighet att välja skola. Av den anledningen
behöver alla kommuner kunna erbjuda tillräckliga anpassningar och personal med specifik
kompetens. För att elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning ska
kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd på lika villkor som andra behöver
skolhuvudmännen ha kunskap om funktionsnedsättningarnas pedagogiska konsekvenser
och hur kommunikationen ska se ut för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sitt
lärande. Enligt utredningens uppskattning bör drygt 3 000 elever med dövhet eller
hörselnedsättning i grundskoleåldern erbjudas specifika utbildningsmiljöer. Det är dessa
elever som utredningen avser i de förslag som berör elever med dövhet eller
hörselnedsättning. Utredningen föreslår även en ny utformning av skollagens bestämmelser
om specialskolans målgrupp med beaktande av den tvåspråkiga undervisning i en
teckenspråkig miljö som specialskolan kan erbjuda.
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Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv utredningen och de förslag som
presenteras där. Det är dock angeläget att poängtera att förslagen kräver nationell
samordning av insatser och kompetensutveckling för berörd personal.
Ekonomi
Förslaget kommer troligtvis att generera ekonomiska konsekvenser för kommunen, som är
svåra att överblicka i nuläge. Det kommer krävas statlig finansiering för
kompetensutvecklingsinsatser och stöd för att möta betänkandets förslag till förändringar
och utvecklade uppdrag.
Konsekvenser för barn
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att utredningens förslag överlag
kommer att skapa en större och mer samordnad helhetssyn på barnet/eleven samt ökad
närhet till hemmen.
Barn- och utbildningsförvaltningen vill också framhäva 1-9-årsperspektiv i utredningar av
det här slaget i syfte att stärka just helhetssyn och kontinuitet för varje barn/elev.
Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen vill poängtera att utredningens förslag förutsätter att
hemkommunen får tillräckliga förutsättningar och möjligheter till samverkan med såväl
socialförvaltning som andra funktioner i samhället för att göra det bra för individen och
dess omgivande situation.
Det finns i utredningen förslag på ett förtydligande kring modersmålundervisning i
teckenspråk, vilket barn- och utbildningsförvaltningen ser som positivt. Det genererar fler
elever möjlighet att erhålla modersmålsundersundervisning i teckenspråk. I utredningen
finns även förslag på att erbjuda fjärrundervisning i teckenspråk, vilket också ses som
positivt då det är mycket svårt att rekrytera behörig personal inom detta område i
Falkenbergs kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att inkludering är angelägen och ställer sig
frågande till hur utredningen ser på detta begrepp. Då eleverna befinner sig i en SAKmiljö, har det en tendens att bli en ”egen ö”, som kan jämföras med en placering i en fast
särskild undervisningsgrupp och därmed inte en inkludering i grundskolan. Även om
miljön finns integrerad i en ”vanlig” grundskola innebär det inte att eleverna är
inkluderade, som barn- och utbildingen ser det. Barn- och utbildningsförvaltningen bifogar
i yttrandet ett alternativt förlag till hur SAK-miljöer skulle kunna se ut.
Det kommer att krävas statlig finansiering för att fortsätta stärka miljöerna för elever med
hörselnedsättning. Då kommunikation kräver stor ansträngning för eleverna är det
angeläget att undervisningsgrupperna är anpassade efter det och inte är för stora. Därtill är
struktur och arbetsro angelägen. Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att
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om det skapas mindre klasser i ljudsanerade miljöer med god teknik och personalen får
kontinuerlig handledning samt deltar i kollaborativt lärande, kan dessa elever få en mycket
god undervisningsmiljö med ett gott inkluderingstänk.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 121
Yttrande på föreläggande rörande barn- och
utbildningsnämndens överklagade beslut av Plan för förskola och
grundskola i Falkenbergs kommun. Dnr 2016-299
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 godkänna och till förvaltningsrätten i Göteborg överlämna yttrande på föreläggande
rörande barn- och utbildningsnämndens överklagade beslut av Plan för förskola och
grundskola i Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-25
Yttrande på föreläggande rörande barn- och utbildningsnämndens överklagade beslut av
Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun
Föreläggande från förvaltningsrätten i Göteborg
3 inkomna överklaganden
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Göteborg har den 14 oktober 2016 översänt föreläggande till Barn- och
utbildningsnämnden i Falkenbergs kommun och förelagt Nämnden att yttra sig över de
bifogade handlingar samt att inkomma med beslutsunderlag och anslagsbevis. Saken rör
barn- och utbildningsnämndens beslut av Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs
kommun och laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Nämnden bestrider Klagandenas yrkanden i sin helhet och yrkar att förvaltningsrätten
avslår överklagandena, såväl yrkandena om upphävande av Nämndens beslut som
yrkandena om inhibition. Nämndens beslut är inte i strid med kommunallagen 10 kap 8 §
första stycket punkten 3. Vidare föreligger inte, enligt Nämndens bedömning, skäl att
besluta om inhibition.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
I ett mål om laglighetsprövning gäller i princip att klaganden har bevisbördan för att det
föreligger omständigheter som innebär att det kommunala beslutet ska upphävas på någon
av de grunder som anges i KL 10 kap 8 §. Nämnden gör gällande att klagandena inte
kunnat visa att skäl för upphävande föreligger. Vidare anser Nämnden att klaganden inte
heller kunnat visa att skäl för inhibition föreligger. Mot bakgrund härav och med hänsyn
till vad Nämnden anfört ovan yrkar Nämnden att förvaltningsrätten avslår yrkandena i sin
helhet, inklusive yrkandena om inhibition.
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Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Göteborg

7 (7)

