Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel
utbildning för elever som tillhör
specialskolans målgrupp (U 2010:04)

Dir.
2010:137

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2010
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2010 har
ansvarigt statsråd gett en särskild utredare i uppdrag att, med
utgångspunkt i de förslag som lämnades i betänkandena Två
nya statliga specialskolor (SOU 2007:30) och Ökad likvärdighet
för elever med funktionshinder (SOU 2007:87), bl.a. föreslå hur
en flexibel specialskola ska kunna införas (dir. 2010:47).
Regeringen utvidgar nu utredarens uppdrag och förlänger
dessutom utredningstiden. Utredaren ska enligt de ursprungliga
direktiven redovisa uppdraget senast den 31 januari 2011.
Uppdraget ska nu i stället redovisas senast den 30 mars 2012.
Ett delbetänkande avseende utredningens ursprungliga uppdrag,
förutom den del som rör gymnasieskolan, ska dock redovisas
senast den 31 mars 2011.
Uppdraget att se över ansvarsfördelning för och
finansiering av gymnasieutbildning för vissa elever med
funktionsnedsättning
Alla ungdomar har rätt till gymnasieutbildning och
hemkommunen är ansvarig för att erbjuda dem sådan. För en
grupp elever med funktionsnedsättning tar staten i dag ett visst
ansvar genom att bidra ekonomiskt till riksrekryterande
gymnasieutbildning och andra utbildningsinsatser av regional
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art. Riksrekryterande gymnasieutbildning för vissa ungdomar
med funktionsnedsättning anordnas för döva, hörselskadade och
dövblinda samt för dem som har en språkstörning och behöver
insatser av samma slag som döva vid de s.k.
riksgymnasieskolorna RGD/RGH och RGD/H-sär i Örebro. För
svårt rörelsehindrade ungdomar anordnas riksrekryterande Rhanpassad gymnasieutbildning i Göteborg, Kristianstad,
Stockholm och Umeå. Dessa s.k. riksgymnasieskolor får riktade
statliga bidrag.
Staten
stödjer
även,
genom
Specialpedagogiska
skolmyndigheten, kommunerna genom att ge råd och stöd i
specialpedagogiska frågor.
Övergripande frågor
Kommunernas möjligheter att erbjuda de aktuella
elevgrupperna lika tillgång till gymnasieutbildning varierar. För
utbildning och stöd i utbildningen vid riksgymnasieskolorna har
det ansetts motiverat att staten bistår med de resurser som krävs
för att erbjuda elever inom riksgymnasieskolornas målgrupp det
stöd som en enskild kommun, av olika skäl, har svårt att klara.
Specialpedagogiska skolmyndigheten har haft regeringens
uppdrag (U2009/7489/G) att bl.a. kartlägga och analysera de
anordnande kommunernas förutsättningar att kunna bedriva
verksamheten på ett för eleverna ändamålsenligt sätt. Av
myndighetens redovisning framgår att den fått en bild av en
verksamhet som inte i alla delar uppfyller kraven men att det
krävs en mer omfattande studie för att kunna bedöma om
verksamheterna ger eleverna kunskaper och utvecklar deras
färdigheter i enlighet med skollagens krav.
Statskontoret har i en redovisning av ett regeringsuppdrag
om att utreda och lämna förslag på hur statens, kommunernas
och i förekommande fall landstingens ekonomiska ansvar borde
fördelas avseende elever som deltar i riksgymnasieutbildning
för elever med funktionsnedsättning (U2010/1231/G), pekat på
att hemkommunernas ersättning för utbildning inom
riksgymnasieverksamheten är låg i jämförelse med de
kommunala alternativ som byggts upp. Detta innebär, enligt
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Statskontoret, att det kan vara billigare för en kommun om en
elev går vid någon av riksgymnasieskolorna jämfört med att
göra anpassningar i den egna gymnasieskolan. Det finns
dessutom enligt Statskontoret mycket som tyder på att de
kommuner som anordnar riksgymnasieverksamheten i dag
bidrar
med
en
oproportionerligt
liten
del
av
utbildningskostnaden för egna elever vid riksgymnasieskolorna.
Statskontoret ansåg vidare att det inte är motiverat att staten ska
bidra till hemlandstingets kostnader för habilitering, vilket i dag
är fallet.
Statskontorets redovisning tyder, enligt regeringens
uppfattning, på att man bör överväga en i vissa delar förändrad
finansiering av utbildningen vid riksgymnasieskolorna och av
elevernas boende, habilitering och resor. Styrande principer för
finansieringen bör vara enkelhet och tydlighet samt ett tydligt
fokus på likvärdighet och elevens bästa. Det ska vara möjligt att
på ett enkelt sätt följa upp hur statliga medel använts.
Finansieringen av utbildningen ska ordnas så att det i så liten
utsträckning som möjligt blir olika kostnader för
hemkommunen och hemlandstinget beroende på vilken
utbildning eleverna väljer. Statens ersättning till kommuner som
anordnar riksgymnasieverksamhet ska bara täcka de
merkostnader som kommunerna har för egna och andras elever.
Elevens rätt till en likvärdig kvalitet i utbildningen innebär
samtidigt att hänsyn måste tas till att det kan finnas stora
individuella variationer i kostnaderna, eftersom varje elev ska
ges förutsättningar att nå målen för utbildningen och har rätt till
extra stöd därefter.
Specialpedagogiska skolmyndigheten konstaterar vidare i sin
uppdragsredovisning att den författningsmässiga regleringen
inom området riksgymnasieverksamhet för elever med
funktionsnedsättning varken är enhetlig eller tillräckligt tydlig.
Ett exempel är att reglerna för antagning skiljer sig åt mellan
utbildningarna. Frågor om antagning till utbildning vid
riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro avgörs i
dag av styrelsen för utbildningen i Örebro kommun. Frågor om
intagning till Rh-anpassad utbildning prövas i stället av ett
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särskilt beslutande organ inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Regelverket behöver också anpassas till den nya skollagen
som börjar tillämpas den 1 juli 2011 i enlighet med riksdagens
beslut med anledning av propositionen Den nya skollagen – för
kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165,
2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370) och den reformerade
gymnasieskolan som riksdagen beslutat i enlighet med
propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr.
2009/10:8).
För vissa av riksgymnasierna har staten 2001 upprättat avtal
med de anordnande kommunerna. Eftersom elevtalsutvecklingen och elevgruppernas sammansättning har förändrats sedan
dess behöver avtalen revideras. Det bör även upprättas avtal
mellan staten och de anordnade kommunerna avseende de
riksgymnasieskolor för vilka det i dag saknas sådana avtal.
Utredaren ska därför
• beskriva utvecklingen av elevgruppernas sammansättning
vid de aktuella riksgymnasieskolorna och bedöma om det är
en ändamålsenlig utbildning som bedrivs utifrån respektive
elevgrupps behov och
• beskriva det framtida behovet av riksrekryterande
utbildning och eventuellt andra typer av särskilda insatser
inom utbildningsområdet för aktuella målgrupper.
Såväl utbildnings- som omvårdnadsinsatserna ska omfattas och
utredningen ska fokusera på kvalitet, utbildningsresultat,
etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier.
Utredaren ska vidare
• med utgångspunkt i Statskontorets rapport föreslå hur
ansvaret för boende, habilitering och resor i anslutning till
utbildning av gymnasieelever med funktionsnedsättning ska
fördelas mellan staten och skolhuvudmännen samt hur
verksamheten ska finansieras,
• göra en översyn av regelverket och lämna författningförslag
när det gäller dagens riksrekryterande gymnasieutbildning
för döva, hörselskadade och dövblinda ungdomar och
ungdomar som har en språkstörning och behöver insatser av
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samma slag som döva samt när det gäller riksrekryterande
utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar ,
• lämna förslag till hur antagning av elever i de aktuella
elevgrupperna ska regleras,
• bedöma om enbart kommuner ska kunna vara huvudmän
för riksgymnasieverksamhet eller om även fristående
huvudmän ska ges möjlighet att bedriva sådan verksamhet,
och, om utredaren bedömer det lämpligt, lämna förslag,
samt
• ta fram underlag för att staten ska kunna revidera och
upprätta avtal med anordnande kommuner om
riksgymnasieskolorna.
Likvärdig kvalitet i utbildningen ska vara en styrande
princip. Såväl gymnasie- som gymnasiesärskoleverksamhet ska
omfattas. Utredaren ska lämna de författningsförslag som är
nödvändiga för att genomföra förslagen.
Särskilt om utbildning för elever med språkstörning
Örebro kommun har i en skrivelse till regeringen
(U2010/1532/G) uppgett att riksgymnasieskolan för döva och
hörselskadade i Örebro tar emot en ökande andel elever med
diagnosen språkstörning. Kommunen anför också att
utbildningarna med åren till stor del har kommit att vända sig
till elever med språkstörning som delvis har andra behov än vad
som anges i förordningen. Även Specialpedagogiska
skolmyndigheten
framhåller
i
redovisningen
av
regeringsuppdraget om gymnasieutbildning för elever med
funktionshinder (U2009/7489/G) att elever med språkstörning i
regel inte har behov av insatser av samma slag som döva.
Sedan 2008 ingår elever med grav språkstörning i
specialskolans målgrupp. För denna målgrupp finns en särskild
riksskola, Hällsboskolan, för vilken staten genom Specialpedagogiska skolmyndigheten är huvudman.
Mot denna bakgrund ska utredaren särskilt belysa
utbildningssituationen för elever med språkstörning. I detta
ingår att
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•

•
•

kartlägga elevgruppen med språkstörning som i dag
studerar inom Örebro kommuns gymnasie- och
gymnasiesärskola samt göra en bedömning av om
utbildningen är ändamålsenlig,
bedöma vilka konsekvenser utvidgningen av specialskolans
målgrupp till att omfatta även elever med grav
språkstörning har för gymnasie- och gymnasiesärskolan och
bedöma vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas med
anledning av detta och, om utredaren finner det lämpligt,
lämna förslag, inklusive författningsförslag.
(Utbildningsdepartementet)

