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Uppdrag om insatser för barn i behov av särskilt stöd
Sammanfattning
Enligt skollagen 3 kap §3 skollagen ska alla barn och elever i samtliga skolformer och i
fritidshemmet ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål. Elever som inte når kunskapskraven efter extra anpassning eller
uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska utredas om de har rätt till särskilt stöd.
Exempel på andra svårigheter kan vara en funktionsnedsättning, psykosocial problematik,
psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad
eller långvarig frånvaro.
En del av eleverna som är i behov av särskilt stöd har även behov av stöd från
socialförvaltningens verksamheter. En inventering av samverkansytor mellan
socialförvaltningen och bildningsförvaltningen i Motala kommun visade att cirka 70 elever
har behov av insatser från båda förvaltningarnas verksamheter. Utredningen ska ur ett
helhetsperspektiv ta fram tydliga mål för samverkan kring dessa elever. Uppdraget innefattar
att titta på vilka grupper av elever samverkan bör innefatta och hur samverkansytorna kan
utvecklas utifrån befintlig samverkansstruktur samt behov av nya samverkansytor. Olika typer
av insatser från såväl skola som socialförvaltning kan skapa förutsättningar för elevens
lärande, hälsa och utveckling.
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Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden ger i uppdrag till förvaltningschefen att utreda och ta fram förslag på
hur skolan kan organisera insatser för elever i behov av särskilt stöd.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta fram förslag på en samverkansmodell mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen för att tillsammans möta dessa
elevers behov.
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