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statsrådet JohanssonYlvaTill

statsråddetregeringenbemyndigade1995november23Den
offentligadetärendenföredrauppgifttill atthar omsom
kommittétillkallafristående skolor attochskolväsendet en

utbild-förhur ansvaretutredauppdrag att1995:14 medU
funktions-utbildningtillanslutningomvårdnad iochning av

ochkommunmellan stat,fördelasskallhindrade elever
Sam-verksamheten.finansieraskalllandsting samt somvem

utredningen1995:134 fördir.direktivenfastställdestidigt
1.bilaga

följandeförordnades1995december22denbeslutGenom
ordfö-Ingegerd Wärnersson,riksdagsledamotenledamöter:

riksdagsle-Allard,Lennartkommunstyrelseledamotenrande,
Eklindh,KennethavdelningschefenEdgren,Margittadamoten

Sofia Jons-studerandenFrunk-Lind,Evapersonaldirektören
socialnämndsord-Nordh,W.Svantekommundirektörenson,

Åkerhielm.AnnariksdagsledamotenLeif Wikman,föranden
Ann-Marie Beg-överdirektörenförordnadessakkunnigaSom

departements-Blanck,Andersdepartementssekreterarenler,
överdi-Kämpe,LainasekreterarenEdström-Fors,rådet Eva
MonicadepartementssekreterarenLandgren,rektören Lena

Svensson.LarsdepartementssekreterarenMartinson samt
utbild-förordnadesjanuari 199631beslut denGenom

JacobssonEvadirektörenochAnjouningschefen Margareta
experter.som

stude-entledigades1996februari14denbeslutGenom
tidpunktVidledamot.Sofia Jonssonranden sammasom

Larssonomsorgsnämndsordföranden Ingerförordnades som
ledamot.
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Genom beslut den 6 1996 enledigades direktörenmars
Eva Jacobsson Samtidigtexpert. förordnades FOU-som
handläggaren Birgitta Göthberg expert.som

Genom beslut den 6 maj 1996 förordnades utredaren Mar-
Liljeqvistgareta sakkunnig.som

Genom beslut den 11 juli 1996 entledigades departements-
rådet Eva Edström-Fors sakkunnig. Vid tidpunktsom samma
förordnades Anna Westerholm sakkunnig.som

Till sekreterare i kommittén förordnades fr.o.m. februari1
1996 organisationsdirektören Eva Wallberg fr.o.m.samt den 1
september planeraren Karin Andrée-Heissenberger. Som
biträdande sekreterare förordnades fr.o.m. 1 maj 1996 Ingrid
Karlström.

Till kommittén har knutits referensgrupp med företrädareen
för berörda handikapporganisationer.

Inför detta delbetänkade har samtliga riksrekryterande
gymnasieskolor för döva, hörselskadade rörelsehind-samt
rade besökts hela eller delar kommittén kom-samtav av av
mitténs sekretariat.

Kommittén arbetar under FUNKlS.namnet
Kommittén skall enligt direktiven redovisa delbetän-ett

kande avseende specialskolorna och riksgymnasierna för
döva, hörselskadade och rörelsehindrade.gravt Den 13 juni
1996 beslutade dock regeringen kommitténsatt övervägan-
den avseende specialskolan får redovisas först i kommitténs
slutbetänkande. Detta delbetänkande således endastavser
de riksrekryterande gymnasieskolorna.

Betänkandet redovisar rad konkreta förslag. Vad gälleren
vissa principiella frågeställningar avseende huvudman-mer
naskap, finansiering organisationsamt och ansvarsfördelning
redovisar kommittén vissa överväganden, attmen avser
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fö-Det attslutbetänkande.i sittförslagåterkomma med vore
i dessaförslagläggaanalys attsamladekommitténsregå nu

delar.
delbetänkande.sittöverlämnafår härmedKommittén

1996november22Stockholm den

WärnerssonIngegerd

EdgrenMargittaAllard.Lennart

Frunk-LindEvaEklindhKenneth

NordhWSvanteLarssonInger

ÅkerhielmAnnaWikmanLeif

/Eva Wallberg

Ingrid Karlström
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Sammanfattning

utreda huruppdrag att1995:14 harUKommittén an-som
utbildningtillomvårdnad anslutningiochutbildningförsvaret

kom-mellanfördelas stat,skalleleverfunktionshindradeav
verksamhe-finansieraskalllandsting samtoch vem sommun

riksrekryterandedenbehandlasdelbetänkandel dettaten.
rörelse-ochhörselskadadeför döva,gymnasieutbildningen

1995:134 skalldir.direktivkommitténsEnligthindrade.
föreslåvid denna samtverksamhetenutvärderakommittén

skallUtvärderingensystemet.förändringarnödvändiga av
ochomvårdnadsinsatsernaochutbildnings-bådeomfatta

verksam-effektivitetsaspekterkvalitets-såvälbeakta avsom
heten.

utgångspunkterförst vissanedanstående redovisasl det
kommitténsDärefter redovisassynpunkter.generellaoch mer

riksrekryte-avseende denförslagochövervägandenkonkreta
ochhörselskadadeför döva,gymnasieutbildningenrande

frågeställ-principiellagäller vissaVadrörelsehindrade. mer
organi-finansiering samthuvudmannaskap,avseendeningar

kommittén vissaredovisar över-ansvarsfördelningsation och
i sitt slutbe-med förslagåterkommaattväganden, avsermen

samlade analys attföregå kommitténsDet atttänkande. vore
dessa delar.förslag ilägganu

nedanståendei detgäller slutsaternadelartillämpligal
Örebro hörselskadadeochdövaiutbildningenföräven av

utvecklingsstörning.medungdomar

Inledning
skol-varit dearbete harkommitténsUtgångspunkter för

gymnasieskolanmålen. Förhandikappolitiskarespektive
tillgång tilllikaungdomar skall hainnebär detta allaatt en

utifrån sinaindivid börvarje mötasutbildninglikvärdig samt att
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skilda förutsättningar och behov. De handikappolitiska målen
baseras på alla människors lika värde och lika och syftarrätt
till full delaktighet och jämlikhet. Enligt FN:s standardregler
bör utbildningen ungdomar funktionshindermedav vara en
integrerad del den ordinarie utbildningen. Lösningar medav
särskilda skolor eller undervisningsgrupper bör utgöra undan-

förstatag, i hand för döva och dövblinda.
Med dessa utgångspunkter, samt bakgrundmot kravetav

på effektiv resursanvändning, kommittén flertaleten attmenar
ungdomar med funktionshinder bör sin gymnasieutbildning i
hemkommunens gymnasieskola eller inom dess samverkans-
område. Undantag från denna närhetsprincip bör få ochvara
väl motiverade. Det är denna bakgrundmot verksamhe-som

vidten de riksrekryterande gymnasieskolorna för döva, hör-
selskadade och rörelsehindrade har bedömts.

Kommittén har också tagit i beaktande bådeatt gymnasie-
och handikappreformerna har genomförts sedan de riksrekry-
terande gymnasieskolorna för vissa ungdomar med funk-
tionshinder kom till. Sammantaget innebär dessa att möjlighe-
terna för ungdomar med svåra funktionshinder att studera i
den kommunen eller dess samverkansområde haregna ökat.
Det gäller med undantag för de döva och hörselskadade
ungdomar beroendeär fåatt sin utbildning på tecken-som av
språk.

Den riksrekryterande gymnasieutbildningen

Personkretsen

Kommittén föreslår att personkretsen vid RGD/RGH precise-
till gälla frånatt hela landet härröranderas

döva och hörselskadadegravt ungdomar i behov teck-av-
enspråk Undervisningsspråk,som

ungdomar med hörselskador trots användningengrava som-
tekniska hjälpmedel och övriga stödinsatserav har svårighe-

ter följaatt undervisningen i gymnasieskola i hemkommunen
eller inom dess samverkansområde.
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Rh-denvidpersonkretsenföreslås attmotsvarande sättPå
frångällatill attpreciserasgymnasieutbildningenanpassade

härrörandelandethela
såbehovharröre|sehindersvårtutöver avungdomar som- kanintedeskoltid attunderhabiliteringsinsatseromfattande

ellerhemkommunenigymnasieskolaistudiernagenomföra
samverkansområde.dessinom

bådeotydligreglering ärdagensatt avse-Bakgrunden är
KommitténsRgRh.förochRGD/RGHförpersonkretsenende

riksrekryterandevid deverksamheterna gymna-avsikt attär
rörelsehind-svårtochhörselskadadedöva,försieskolorna

beho-störstaallradehareleverförbehållas derade bör som

ven.
omvårdnad iochboendeÄven erbjudandetgällervad om

lagstiftningenutbildningen ärRh-anpassadedentillanslutning
därförföreslår attKommitténmålgrupp.gällervadotydlig

till elevensavståndetgällapreciseras attbörerbjudandet om
samtidigtpekarKommitténhemresor.dagligaomöjliggörhem

såhemmabokanskäl inteandraeleverpå föratt avsom
LSS.ellersocialtjänstlagenenligtkommunensgäller ansvar

elevhemi detplatsköpakommun attdockhindrarInget en
elevförutbildningenRh-anpassadedentillknutet enärsom

från orten.
läggamedslutbetänkande attsitttillavvaktarKommittén

för gravtlösesbästutbildningssituationenhurförslag om
kommit-innebär attDetungdomar.dövblindaspråkstörda och

iregleringenändringartillnågra förslagläggerintetén avnu
förstahuruvida denfrågangällerDet ävendel.denna om

benämnasbörspecialskoleförordningen,isomgruppen,
benämnasbörgymnasieförordningen,ieller,talskadade som

språkstörda.

Utbildningsprogram

tydligtskolsystemet ärviktigt attdetatt ärKommittén menar
så långtröre|sehindersvåramedeleverdärför attoch anser

medgymnasiestudiersinagenomföramöjligt bör samma
föreslår därför attKommitténandra elever.valmöjligheter som

såvälfå anordnaskallgymnasieskolornaRh-anpassadede
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nationella, specialutformade individuella Dettasom program.
innebär i praktiken anpassning till de faktiska förhållan-en
dena idag och bör därför inte innebära utbildningenatt vid de
Rh-anpassade gymnasieskolorna förlängs jämfört med idag.

l enlighet med ovanstående synsätt kommittén vi-menar
dare att behörighetskrav från ochsamma med läsåretsom
1998/99 kommer gälla föratt gymnasieskolan i övrigt skall
gälla vidäven antagningen till RGD/RGH och de Rh-anpas-
sade gymnasieskolorna, dvs. elevenatt skall ha slutfört sista
årskursen i grundskolan eller motsvarande med godkända
betyg i svenska eller svenska andraspråk, engelska ochsom
matematik för kunnaatt antas till nationellt respektiveprogram
till specialutformat För elever utan godkända betyg iprogram.
dessa finnsämnen det individuella Dövaprogrammet. och

hörselskadadegravt elever skall bedömas utifrån de särskilda
språkkursplaner de följt i specialskolan, således kravutan på
talad svenska och engelska.

Till följd deatt Rh-anpassade gymnasieskolornaav ges
möjlighet att anordna specialutformade och individuella pro-

föreslår kommittén samtidigt möjligheternagram att att spe-
cialinrikta kursplaner vid dessa skolor tas bort.

I detta sammanhang har kommittén uppmärksammat deatt
regeringen nyligen fastslagna antagningsreglernaav till hög-

skolan inte omfattar några dispensmöjligheter till följd funk-av
tionshinder vad gäller de grundläggande behörighetskraven.
Kommittén förordar därför att regeringen högskolan möj-ger
lighet beaktaatt funktionshinder vid beslut dispens från deom
grundläggande behörighetsvillkoren.

Kommittén föreslår slutligen detatt i skollagen tydliggörs att
5 kap. 13 § skollagen inte gäller för den Rh-anpassade utbild-
ningen. Det innebär de Rh-anpassadeatt gymnasieskolorna
inte heller i framtiden kommer att ta emot elever från särsko-
lan.
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Antagning

lag-finns irättighetsinslagdetattKommittén sommenar
på siktgymnasieskolornaRh-anpassadedeförstiftningen

Rh-anpas-vid deverksamhetenså attborttasborde kunna
baserasattkommerRGD/RGHochgymnasieskolornasade

bereddintedockKommittén ärbestämmelser. nupå likartade
tillrättelevernasrörelsehindradedeändringföreslåatt aven

åter-attkommakangymnasieutbildning,Rh-anpassad men
slutbetänkande.frågan i sitttillkomma

utbild-Rh-anpassadförNämndenföreslår attKommittén
antagningenföruppgift attioch avombildasning svarages

Rh-anpassadetill deRGD/RGHsåväl gym-tillelever som
uppfattningkommitténsenligtbörNämndennasieskolorna.

inklu-elvaöverstigainteochregeringen personer,utses av
ordföranden.sive

för-för statenframförhållningen ansvararökaFör somatt
ochhemkommunför elevensutbildningsplatser,finnsdetatt

ansöknings-kommittén attföreslårelevenenskildeför den -
skallgymnasieutbildningenRh-anpassadetill denförfarandet

föriställetinledas,skallstudiernaåret innanpåske hösten,
våren.påsom nu

tillantagningbeslutkommittén attföreslårVidare om
utöverutbildningen,Rh-anpassadedenrespektiveRGD/RGH
ocksåpersonkretsen,tillhörindividenbedömning omaven

ochtidigarekommunensbedömningpåskall baseras aven
insatser.planerade

bifogas be-skallansökantilldärförföreslår attKommittén
åt-åtgärder,vidtagnakommunensdokumentationtyg, av

rörelsehindersvåramedför eleversamt engärdsprogram
habiliteringsbehov.redovisning av

betygsättningförKriterier

gymnasieskolornaRh-anpassadeoch deRGD/RGHBåde för
förbetygsättningförprinciperformelltgäller somsamma

de Rh-sig attdock visatharDetgymnasieskolan.övriga
avvikandeföljtharfalli vissagymnasieskolornaanpassade

finnsintedetunderstryka attdärförvillKommitténprinciper.
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skäl i denatt Rh-anpassade utbildningen avvika från de regler
gäller för betygsättningen inomsom gymnasieskolan i övrigt.

För elever med funktionshinder finns i vissa fall särskilda
kursplaner. Det gäller i dag för döva och hörselskadadegravt
elever. l dessa fall bedöms eleverna utifrån dessa kursplaner.

Kommittén uppmärksammar i detta sammanhang detatt
ligger inom Skolverkets tillsynsansvar att tillse att skolorna
följer de regler gäller för betygsättning.som

Uppföljning och utvärdering det statliga verksamhetsstödetav

Det saknas tydliga mål för vad det statliga verksamhetsbidra-
tillget utbildningen vid RGD/RGH respektive de Rh-anpas-

sade gymnasieskolorna skall användas till. Dessutom saknas
uppföljning och utvärdering verksamhetsbidraget.en av

Kommittén därför att det bör pekas utmenar ett myndig-
hetsansvar tillsammans med skolorna får till uppgiftsom att
formulera mål för hur det statliga verksamhetsbidraget skall
användas utvecklasamt instrument för följaatt och utvär-upp
dera detta. Enligt kommitténs uppfattning bör detta ettvara

för Skolverket redan idagansvar administrerar utbe-som
talningen bidraget.av

Finansiering

Kommittén förordar att regeringen förordningenöver förser
vissa handikappade elever SKOLFS 1992:44. Nivån i den
extra ersättningen för elever vid RGD/RGH bör justeras,
medan de Rh-anpassade gymnasieskolorna bör möjlighetges
att debitera elevens hemkommun den faktiska kostnaden för
assistent i skolan. Redan i dag debiteras hemkommunerna
kostnaden för assistent i skolan för eleverna vid de Rh-an-
passade gymnasieskolorna, dock enligt olika principer.

Kommittén finansieringenatt boendetmenar i elevhemav
m.fl. boendeformer på studieorten bör över. Om Sjuk- ochses
arbetsskadekommitténs förslag att sjukbidrag eller förtidspen-
sion inte skall utbetalas under studietiden genomförs ökar
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förlikvärdigt systemåstadkomma ettför attförutsättningarna
funktionshinder.medeleverolika

skyldighet attkommunernasattKommittén genommenar
elevernasfinansieringendel iinackorderingsbidraget ta av

på kommitténskvarstå, avvaktaniRGD/RGH börvidboende
utbildningen.finansieringavseendeförslagslutliga av

ansvarsfördelningochOrganisation

respektivemålen för deviktigtdet attatt ärKommittén menar
områdes förut-utifrån varjeformuleraskompetensområdena

samord-viktigt attsammanhangi dettaDetsättningar. är en
docknivå. innebärDetlokalpå central ochbådesker,ning

huvudmannaskap.gemensamtkrävs ettdetinte att
ansvarsfördel-önskvärt attdet ärKommittén attmenar

denatttydliggörs samtaktörernastatligademellanningen
Rh-respektive deRGD/RGHförutformninglikartadenges

slutbetän-sitttillavvaktargymnasieskolorna,anpassade men
organisations-statligadenförslagläggamedkande att om

strukturen.
förformetablerasbördetdock attKommittén enmenar

Rh-och denRGD/RGHstyrningensamordningstatens avav
mål, antalvad gällerutbildningen,anpassade gemensamma

utvärdering.ochuppföljningplatser samt

konsekvenserEkonomiska

förslag i dettakommitténskonsekvensernaekonomiskaDe av
besparingarinnebär vissabegränsade. Dedelbetänkande är

för i dag över-kostnader statenVissatotalt sett. svararsom
föransvaretdet primäraharhuvudmändock till deförs som

kostnadsöverfö-Dessahabilitering.ochgymnasieutbildning
i dehelhet,kommunkollektivetbegränsade förringar är som

emellertidkanDeenskilda kommunen.för denflesta fall även
fall.enskildabetydande i vissavara

återkomma medslutbetänkandei sittKommittén attavser
kommit-konsekvensernaekonomiskadebedömning aven av

detdirektiven atttolkarKommitténförslag.téns samlade som
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inte föreligger något omedelbart besparingskrav, detattmen
samtidigt inte heller finns l slutbetänkandetnya resurser.
kommer kommittén därför föreslåatt hur de resurser som

förslagen i detta betänkande bör disponerassparas genom
samt redovisa de ekonomiska konsekvenserna för de olika
huvudmännen hemkommuner,stat, värdkommuner och-
landsting.
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Författningsförslag

1985:1100skollagenändring iLagtillFörslag om

1985:1100 attskollagenfrågaiföreskrivsHärigenom om
lydelse.följandeha§§ skall30och2928,kap. 27,5

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.5
27

svårtmedlagsvårt l dennamedlagl denna avsesavses
ut-denrörelsehindradpårörelsehindrad den somsom

harrörelsehindersvårtrörelsehinder överettgrund av
habi-omfattandesåbehovfunk-annateller, även avom
ellerhonattliteringsinsatsersittföreligger,tionshinder

genomföra studi-inte kanhankanintehandikappsamlade
i hem-gymnasieskolaiistudiegångreguljärfölja erna

dessinomellerkommunenförochgymnasieskolan som
samverkansområde.genomföraatt kunna gym-

till-behöverstudiernasiala
gymnasieskolatillgång en

utbildningRh-anpassadmed
omvårdnadsin-särskildaoch

habiliteringformisatser av
också ieleverför vissasamt

ochi elevhemboendeform av
boendet.iomvårdnad

1 1991:1111omtrycktLagen
2 1993:326Senaste lydelse
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28

Ungdomar svårtär Ungdomar svårtärsom som
rörelsehindrade har, efter rörelsehindrade har, efter
avslutad grundskoleutbildning avslutad grundskoleutbildning
eller motsvarande, fårätt att eller motsvarande, fårätt att
utbildning på ett nationell utbildning på ett nationellt,

på sådan Specialutformat ellerprogram indivi-en gymna-
sieskola med Rh-anpassad duellt på sådanprogram en
utbildning i 7§. gymnasieskola med Rh-an-som avses
Utbildningen skall påbörjas passad utbildning som avses

under förstasenast halvåret i 7§. Utbildningen skall påbör-
det kalenderår då eleven fyller jas under förstasenast halv-

år.21 året det kalenderår då eleven
fyller år.21

Skyldigheten enligt 13 §
första stycket i vissaatt fall i
gymnasieskolan ta emot
elever från särskolan gäller
inte för sådan Rh-anpassad
utbildning i 7som avses

29

En sådan gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning som
i 7 § skall ta sökandeemot från hela landetavses till den

speciellt anpassade utbildningen.

Om avståndet till elevens
hem omöjliggör dagliga hem-

skall eleven erbjudasresor
boende i elevhem och om-
vårdnad i boendet.

3 Senaste lydelse 1995:356
4 Senaste lydelse 1991:1107
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30

Rh-antagning tillFrågortill Rh-intagningFrågor omom
vid vissautbildninganpassadvid vissautbildninganpassad

andragymnasieskolor ochandraochgymnasieskolor
sådan ut-tillfrågor rättsådan ut-tillfrågor rätt omom

§enligt 7bildning prövas§7enligt prövasbildning avav
nämnd,särskildnämnd,särskild gemen-gemen- enen

förutbildningvissförgymnasie-sådanaför samsam
funktionshindrade.skolor.

utsesledamöterNämndenssjuminstskall haNämnden
regeringen.lledamöter.elvaoch högst av

frågaibeslutNämndensbl.a.skall finnasnämnden
Rh-anpas-tillantagninggymnasiesko-förföreträdare om

eller i övrigtutbildningför sadgrundskolan samtochlan om
fårutbildningdennatillLedamö- rättrörelsehindrade.de

denendastöverklagasinstitutStatensutsesterna avav
utbildningen.begärtskolan.handikappfrågor iför som

hosöverklagasBeslutetfrågabeslut iNämndens om
överklagande-Skolverketsövrigt rättiIntagning eller om

får dockbeslutnämnd. Ettfår överklagasutbildningtill
såvitt detöverklagasintebegärtdenendast somav

vissvidplaceringgällerBeslutet över-utbildningen. en
gymnasieskola.Skolverkets över-hosklagas

fårbeslutklagandenämnd. Ett
såvitt detöverklagasdock inte

vissvidplaceringgäller en
gymnasieskola.

5 1991:1111lydelseSenaste
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lnledning1

Direktiv1.1

dir.elever i skolanfunktionshindradeUtredningen om
utbildningför ochutreda hur ansvaret1995:134 skall om-

funktionshindrade eleverutbildningtillanslutningvårdnad i av
landstingochkommun samtmellan stat,fördelasskall vem

skeDetta skall bl.a.verksamheten. motfinansieraskallsom
hur samhällets nuvarandekartläggningbakgrund avenav

tillgodoser deras behovfunktionshindrade eleverförinsatser
har förändratshur elevgruppemastödsamhälleligt samtav

tiden.över
ocksåingår attl uppdraget

specialskolorna förasför kan överansvaretundersöka om-
till kommunerna,

såväl skolverksamhetförkostnadernaföreslå hur som-
ochskall fördelas mellanspecialskolorna statomvårdnad vid

kommun,
det demokratiska inflytandetför stärkaåtgärderföreslå att-

vilket skolornasklargöraspecialskolorna samtöver ansvar
ha,skallstyrelser

specialpedagogiska konsulentorganisatio-såväl denutreda-
ochstödverksamhet resurscentrenden som ges avnen som

kunskapscentren,
förmed riksgymnasier döva, hör-verksamhetenutvärdera-

svårt ungdomar,rörelsehindradeochselskadade
föreslåIäromedelsproduktionen ochstatligadenkartlägga-

effektiviseras,hur den kan
ekonomiska och organisatoriska kon-eventuellaredovisa-

föreslås.åtgärderdesekvenser somav
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Kommittén skall ha slutfört sitt uppdrag den 15senast sep-
tember 1997.

Vad specialskolorna och de riksrekryterandeavser gymna-
sieskolorna för döva, hörselskadade och rörelsehind-gravt
rade elever skulle utredningen enligt de ursprungliga direk-
tiven redovisa sina överväganden redan den 15 oktober 1996.
Enligt regeringens beslut den 13 juni får1996 emellertid
kommittén avvakta med behandlaatt specialskolorna till
slutbetänkandet. dåDetta specialskolorna och organisationen
för specialpedagogiskt stöd förknippadeär nära och bör
behandlas i sammanhang.ett

Följaktligen behandlar detta delbetänkande endast de riks-
rekryterande gymnasieskolorna för döva, hörselskadade och
rörelsehindrade elever, för vilka kommittén skall föreslå nöd-
vändiga förändringar Enligtsystemet. direktiven skallav
utvärderingen vad gäller dessa omfatta både utbildnings- och
omvårdnadsinsatserna såväloch beakta kvalitets- effek-som
tivitetsaspekter verksamheten. Kommittén skall i dettaav
arbete ha ett samarbetenära med Nämnden för vårdartjänst
och Nämnden för Rh-anpassad utbildning. Underlag för
kommitténs arbete bådautgörs de utvärderingara av som
Skolverket genomfört den riksrekryterande gymnasieut-av
bildningen för döva, hörselskadade respektive rörelsehind-
rade.

1.2 Bakgrund
Staten har tagit på sig långtgåendeolikaett för döva,ansvar
hörselskadade och rörelsehindrade ungdomars gymnasieut-
bildning. Detta innebär frånett avsteg principen det kom-om
munala föransvaret erbjudaatt i kommunen bosatta ungdo-

utbildning i gymnasieskolan.mar
ÖrebroEnligt avtal med staten bedriver kommun gymna-

sieutbildning för döva, hörselskadade och språkstörda från
hela landet. Kommunerna i Göteborg, Kristianstad, Stockholm
och Umeå bedriver efter överenskommelse med staten spe-
ciellt anpassad gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade
ungdomar från hela landet, s.k. Rh-anpassad gymnasieutbild-
ning.
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stöd,statligtdels medbåda fallenifinansierasUtbildningen
interkommunals.k.viahemkommunerelevernasdels av

medkompletterasutbildningenRh-anpassadeDenersättning.
utbildningen.tillanslutningiomvårdnadsinsatsersärskilda

NämndenviaomvårdnadsinsatserdessafinansierarStaten
på deomvårdnadsinsatsernaförHuvudmänvårdartjänst.för

StiftelsenKristianstads kommun,ärriksgymnasieorternaolika
Umeålandsting samtlänsStockholmsDiakonigård,Bräcke

kommun.
liksomfrån hemortenochtillförkostnadertillBidrag resor
förord-få enligtelevernakanpå utbildningsortenboendetför

funktionshindradevissatillbidrag1995:667ningen om
CentralaadministrerasBidragetgymnasieskolan.ielever av

kostna-delför denCSN ochstudiestödsnämnden avges
förtidspen-överstiger denochboendeförderna resor som

lagenenligttillerkäntskan haelevensjukbidragsion/det om
försäkring.allmän

ilandstingetmedöverenskommelservidareharStaten
utbildninglänVästmanlandsilandstingetochSörmland om

Salbohedskolan irespektiveVingåkeriDammsdalskolanvid
från helaoch ungdomarutvecklingsstörda barnför vissaSala

Örebro avtal medenligtkommunanordnarDessutomlandet.
utvecklingsstördahörselskadadeföryrkesutbildningstaten

delsfinansierasVerksamheternalandet.från helaungdomar
interkommunal ersätt-s.k.delsstöd,statligt genomgenom

ning.

Avgränsning1.3

riksrekryterandedagensbehandlasbetänkandel detta gym-
rörelsehindradeochhörselskadadedöva,förnasieskolor

behovelevernasbakgrundmotAnalysen görselever. avav
målenhandikappolitiskarespektiveskol-destöd,samhälleligt

denyttjandepå effektivtkravet ettbakgrundsamt mot avav
offentliga resurserna.

överväganden inlednings-redovisasförslagochkapitel 6l
huvud-ikommitténvilkatillbedömningar,principiellavis vissa

gällerDetslutbetänkande.tillbaka i sittkommasak attavser
gymnasieskolanisituationeleversfunktionshindradebl.a. mer
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generellt, vilken inriktning det specialpedagogiska stödet bör
hur det bör organiseras hursamtges, ansvarsfördelningen

mellan stat och kommun slutligen bör utformas. Skälet för
kommittén avvaktaatt med läggaatt förslag i dessa delar är

detatt föregåatt kommitténs samladeannars analysvore
berör andra områdenäven de riksrekryterandeänsom gym-

nasieskolorna. Kommitténs slutgiltiga behandling dessaav
frågeställningar kommer beröraatt även de riksrekryterande
gymnasieskolorna.

De förslag redovisas l kapitel 6 gäller främstsom person-
kretsens avgränsning, val utbildningsprogram, antagnings-av
förfarande betygsättning.samt Utan föregåatt kommitténs
slutbetänkande redovisas vissaäven förslag till justeringar
vad gäller finansiering samt organisation och ansvarsfördel-
ning. Kommitténs förslag, innebär justeringar existe-som av
rande syftarsystem, till att precisera personkretsen samt att
skapa tydligare institutionell för verksamhetenen vid deram
riksrekryterande gymnasieskolorna för döva, hörselskadade
och rörelsehindrade.

Vad gäller utbildningen utvecklingsstörda behandlas iav
detta delbetänkande endast, och l begränsad omfattning, den
riksrekryterande yrkesutbildningen för döva och hörselska-
dade ungdomar med Öre-utvecklingsstörning bedrivs lsom
bro. Verksamheterna i Dammsdalskolan och Salbohedskolan
kan komma behandlasatt i slutbetänkandet.

1.4 Begrepp
För den riksrekryterande gymnasieutbildningen för döva och

Örebrohörselskadade i används förkortningen RGD/RGH.
Verksamheten består två delar med undervisningav en av-
döva och hörselskadadegravt på teckenspråk och meden
undervisning hörselskadade på svenska medav tekniska
hjälpmedel. l vissa fall redovisas förhållanden för de respek-
tive delarna för sig. Då används förkortningarnavar RGD
respektive RGH.

För den riksrekryterande gymnasieutbildningen för rörelse-
hindrade används begreppet Rh-anpassad gymnasieutbild-
ning förkortningensamt RgRh.
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genomgående begreppetbetänkandetianvändsVidare
behörighet,skerprövningför denantagning person-avsom

respektiveRGD/RGHtillansökanvidkretstillhörighet mm
Kommitténfrån skoliagen.avvikelseinnebärRgRh. Detta en

6.4.1.fråga avsnittpå idennautvecklar sin syn
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Utgångspunkter2

utgångspunkterredovisas vissa väsentliga förkapitell detta
de riksrekryterandeanalysen gymnasiesko-fortsattaden av
skett sedan de riksrekryterandeFörändringarlorna. som

utformning lyfts framsin nuvarande särskilt.flCkgymnasierna
gymnasie- respektive handikappreformerna,främstgällerDet

gymnasieskolornasedan de riksrekryterandegenomförtssom
rörelsehindradehörselskadade och tillkom medför döva,

utformning.nuvarande

gymnasieskolan2.1 Den nya
§ skollagen skall alla barn och ungdomar,1 kap. 2Enligt

geografisk hemvistkön, sociala ochoberoende samtav
förhållanden tillgångha lika till utbildning i detekonomiska

Utbildningen skolformskolväsendet. skall inom varjeoffentliga
oberoende anordnasden i landet.likvärdig, av varvara

åligger anordna grundskola respektiveDet kommunerna att
bosatta skolpliktigaför alla i kommunen barnsärskola samt

skolpliktiga ungdomaricke längre utbildning ierbjudaatt
respektive gymnasiesärskolan.gymnasieskolan Rätten att

påbörja sistnämnda utbildningar gäller fram till och med det
kalenderhalvåret årdet fyller år.första de tjugo

2.1.1 gymnasieskolan framDen växernya

måste,Utbildningsväsendet enligt propositionen prop.
kunskaper,1990/91:85 Växa med i allt utsträckningstörre
bådeför individens ochorganiseras att möta samhällets krav

på livslångt lärande. Detta utgjorde bakgrunden till "denett
gymnasieskolan" infördes under perioden 1992/93 tillsomnya

1995/96. Arbetslivet kräver i allt utsträckningstörre goda
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baskunskaper både i allmänna ochämnen i yrkesämnen.
Dessutom bör möjligheterna för gåalla vidareatt till högre
studier reella. l propositionen framhölls samtidigt attvara

måstegymnasieskolan bli gymnasieskola där varje individen
utifrånkan sina skilda förutsättningarmötas och behov.

ansågMot denna bakgrund det föredragande statsrådet
det Iikvärdighetsfrågaviktig alla ungdomaratt skullesom en

treårigerbjudas gymnasieutbildning meden en gemensam
grund, val studieinriktning.oavsett För elever utanav
"tillräckliga kunskaper för kunna tillgodogöraatt sig en gym-
nasieutbildning" föreslogs i propositionen inrättande indivi-av
duella program.

Genom vårenbeslut 1992 prop. 1991/92:157, bet.
1991/92:UbU26, 1991/922311rskr. utvecklades gymnasiere-
formen på vissa punkter. Bl.a. infördes treåriga specialutfor-
made l propositionen prop. 1992/93:250 Ny läro-program.
plan och betygssystem förett nytt gymnasieskolan, komvux,
gymnasiesärskolan och framhöllssärvux gymnasieskolanatt
måste klara förvandlingen till allmän förskola alla ton-en
åringar kvaliteten ochutan att ambitionerna sänks.

2.1.2 Gymnasieskolan i dag

Enligt 5 kap. 5 § skollagen varje kommun skyldigär att er-
bjuda påutbildning nationella för samtliga ungdomarprogram
i kommunen, förutsatt deatt har slutfört sista årskursen i
grundskolan eller motsvarande med godkända betyg i
svenska eller andraspråk,svenska engelska och mate-som
matik. Bestämmelsen godkända betyg gäller från och medom
läsåret 1998/99.

Erbjudandet skall omfatta allsidigt urvalett nationellaav
utbildningsamt anordnas inom kommunenprogram avse som

eller i kommun enligt samverkansavtal.en annan
För de ungdomar inte tagits påemot nationelltettsom pro-

i gymnasieskolan eller har avbrutit utbildningen på ettgram
sådant har kommunerna skyldighet erbjudaattprogram,
gymnasieutbildning formi specialutformade ellerav program
individuella program.
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frågaSpecialutformat skall i utbildningensEtt omprogram
kunna ligganivå nationellt och därmedettmotsvara program

högskolenivåpå förutbildning eller yrkes-för fortsatttill grund
därför enlighet medhar nyligen iRiksdagenverksamhet. re-

1995/96:206, 1996/97:UbU5,prop. bet.förslaggeringens
på godkända betyg i1996/97:15 beslutat kravenrskr. att

andraspråk, engelska ochsvenskasvenska eller mate-som
på specialutfor-också för bliskall gälla ettmatik att mottagen

mat program.
till alla elever ihar skyldighetKommunerna att attse

nå mål fastställs iförutsättningar degrundskolan att somges
närför grundskolan. Elever detta intekursplanerna trotssom

någotgodkäntnivån de grundläggande svenskai ämnenaav
andraspråk, engelska och matematik hareller svenska som

följamöjligheter nationellt ellermycket begränsade att ett
gymnasieskolan. Det individuellaSpecialutformat iprogram

fördärför god början dessa elever.kanprogrammet envara
ändamål.fyrahar För detDet individuella programmet

syftautbildningen till stimulera elevenförsta kan att att senare
gå nationellt eller Specialutformat etttill ettöver ett program

program. kan det indivi-s.k. kompensatoriskt För det andra
för förenadet möjligt ungdomarduella attprogrammet göra

syftar till yrkesutbildningutbildning med anställning som
lärlingsutbildning. individuella kan för detDet programmet

för fjärdeutbildning för udda yrken dettredje samt mötaavse
speciella behov hos eleven.

l ocksådag elever till det individuellakommer programmet
på nationellt specialutfor-efter ha avbrutit studier elleratt ett

för förstärka sin kunskaper. l propositionattmat program,
tillfredsställande1995/961206 framhölls det inteatt är att

först skall ha behövt uppleva misslyckande innanelever deett
sådanafår möjlighet kunskapsbrister hindraratt reparera som

påi studierna nationella eller specialutformadedem program.
går frånDet visat sig fler elever individuellthar att över ett

först påtill nationellt de inte misslyckatsett ettprogram om
fåttnationellt och avbryta studierna. Av den anled-program

ningen fåföreslog regeringen kommunerna bör möjlig-att en
het erbjuda viss individuella s.k.att typen av program, prepa-
randprogram, till elever, och elever skall kunnaattgrupper av

sådanasöka Detta preparandprogram skulle liksomprogram.
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hittills endast för den kommunens ochavsettvara egna sam-
verkansområdets någotelever. Riksdagen har inte haft att
erinra förslaget.mot

Elever med studiesvårigheter

årsAv 1994 läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94
framgår bl.a. rektorn har det övergripande föratt ansvaret att

påverksamheten helhet inriktas nå de riksgiltigaattsom
målen.

Som tidigare redovisats skall utbildningen inom varje skol-
form likvärdig, i landet denoavsett anordnas. Nor-vara var

för Iikvärdigheten målen.de riksgiltigamerna anges genom
mål återfinnsDessa bl.a. i skollagen, läroplanen för det frivil-

liga skolväsendet Lpf 94, programmålen, kursplanerna och
gymnasieförordningen. En likvärdig utbildning innebär inte att

påundervisningen skall utformas överallt ellersätt attsamma
skolans fördelasskall lika. Av Lpf framgår94 attresurser
rektorn har särskilt för "undervisningensett attansvar upp-

innehållläggning, och arbetsformer efter elevernasanpassas
skiftande förutsättningarbehov och för "undervis-samt att

elevvårds-ning, och syoverksamhet utformas så eleveratt
fårbehöver särskilt stöd och hjälp detta".som

l 5 kap. gymnasieförordningen finns tvåbestämmelser av
slag för studiesvårigheter.kan till hjälp elever medsom vara

framgår påAv 16 § rektorn påbegäran kan befriaatt eleven
nationellt Specialutformat fråneller viss undervisningprogram
i eller flera kurser, påtagliga studiesvå-eleven haren om
righeter fårreducerat program. Befrielsen högst tiomotsvara

den minsta garanterade undervisningstiden.procent av
fårVidare styrelsen för utbildningen enligt 17§5 kap.

förordning besluta undervisningen päatt nationelltettsamma
fär fördelas längre år,tidöver tre det medänprogram om

hänsyn till förutsättningarelevens finns särskilda skäl till detta.
En elev följt reduceratett har vidare enligtsom program
5 kap. 18 § förlängd undervisningrätt att läsa degenom
kurser ifrån.eleven varit befriad

fårDessutom kommunerna enligt 8 kap. 4 § gymnasieför--
ordningen inrätta specialklasser för elever på grundsom av-
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uttaladerörelsehinder eller andrasynskada,ellerhörsel-
undervisningen.studiesvårigheter följa den vanligainte kan

Gymnasiesärskolan2.1.3

§ skyldig6 kap. 7 skollagen attenligtVarje kommun är er-
utbildning underutvecklingsstörningmedungdomarbjuda

kangäller eleverna integymnasiesärskola. Dettaårfyra i om
utvecklingsstörda ochdärför degymnasieskolan attgå äri om

Gymnasiesärskolanspecialskolan.iutbildningde inte bereds
såvälomfattasärskolan och kanpå obligatoriskadenbygger

individuellaspecialutformadenationella, program.som
särskolan inte be-sin skolplikt ifullgjort ärUngdomar som

nationella och specialut-gymnasieskolanstillhöriga att antas
förutsättningar,kan, under vissaDäremotformade program.

§ skollagenenligt 5 kap. 13 tas emotutvecklingsstörd eleven
gäller dockpå individuellt Dettagymnasieskolani ett program.

i de frivilligaprövning inteeleven vid tas emotendast om
gå i gymnasiesko-bedöms kunnadärför elevensärskolan, att

Ian.

handikappolitikensvenska2.2 Den

framgårsvenska handikappolitikenUtgångspunkten för den
års Handikapputredningdirektiv till 1989redan regeringensav

fastslår alla människors lika1988:53 principendir. omsom
utformaEnligt direktivenvärde och lika strävan atträtt. är

så för alla medborgare. Män-det blir tillgängligtsamhället att
funktionshinder skall beredas möjligheterniskor med att som

få utbildning, ha och värdigt boende,andra god ett tryggten
kulturaktiviteter och i övrigt levaolika fritids- ochkunna delta i

uppnåMålet full delaktig-självständigt liv.aktivt och attärett
offentliga sektorn dvs. kom-het och jämlikhet. Den staten,-

har grundläggande föroch landstingen ett ansvarmunerna -
mål förverkligas.dessa kanatt

på1992/932159 följde Handi-proposition prop.l den som
tvåregeringen de viktigastekapputredningen framhöll att

handikappolitiken valfrihet och integritet.inombegreppen är
funktionshinder skall inte behöva känna sigMänniskor med

2 16-1420
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åt frånutlämnade beslut myndigheter och Målenhandläggare.
för lagen stöd och service till funktionshindrade LSSom

i proposition främja människors jäm-attangavs samma vara
likhet i Ievnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet.

Handikappolitiken därförbör präglas flexibilitet och inriktasav
på skapa möjligheter.att

2.3 FN:s standardregler
I december 1993 FN:s generalförsamlingantog enhälligt ett
förslag internationella regler för tillförsäkra människorattom

funktionsnedsättningarmed delaktighet och jämlikhet, de s.k.

standardreglerna. Reglerna på svenskt initiativantogssom
väl med den svenska handikappolitiken.överensstämmer

Standardreglerna inte juridiskt bindande, innebärär ettmen
åtagandemoraliskt politiskt frånoch sidastaternas att an-

samhället till människor med funktionsnedsättning.passa
Syftet med reglerna säkerställaatt medär att personer

funktionsnedsättning rättigheter och skyldigheterges samma
Områdenandra medborgare. pekas ut är avgö-som som av

rande betydelse för livskvaliteten och för möjligheten nåatt
full delaktighet och jämlikhet. Principen lika rättigheterom
innebär varje individ har likaatt värde. Det betyder indivi-att

måstedens behov ligga till grund för samhällsplanering och
måstealla på sådantatt användas varjeett sätt attresurser

individ lika möjlighet delta iatt samhället. Varje individ börges
få det stöd hon behöver inom de reguljära försystemen ut-
bildning, sjukvård,hälso- och arbetsmarknad och social ser-
vice.

Standardreglerna vidare att bör erkännastaternaanger
principen lika möjligheter till utbildning för barn, ungdomarom
och med funktionsnedsättning. De sådanbör till attvuxna se
utbildning integrerad del den ordinarieär utbildningen.en av
Integrerad utbildning påoch insatser lokal nivå skall enligt
Standardreglerna ett sätt att görases som

Det konstateras dock specialundervisningatt i vissa fall kan
den lämpligaste undervisningtypen för studerandevara av
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dövblindas utbildningochfunktionsnedsättning. Dövamed
specialskolor,bättre itillgodosesstandardreglernaenligtkan

Dettavanliga skolor.speciella enheter iiellerspecialklasser
förutsättning föriblandsärlösningar ärkan tolkas att ensom

jämlik-målet delaktighet ochuppnå övergripandedetatt om
het.

rättigheterKonventionen barnets2.4 om

barnetskonventionenhänvisas tillstandardreglerFN:sl om
förbjuder dis-DennaBarnkonventionen.krättigheter, den s

och kräverfunktionsnedsättningpå grundkriminering av
medför barnsäkerställa rättigheteråtgärder för attsärskilda

enhälligtKonventionen, antogsfunktionsnedsättning. avsom
omfattar barn ochnovember 1989,generalförsamling iFN:s

myndigtårs ålder, barnet blirintetillungdomar arton omupp
landet.gäller i det enskildalagenligt dentidigare som

från Standardreglernatill skillnadBarnkonventionen är
konvention haransluta sig tillGenomrättsligt bindande. att en

i konventionen.följa vadförpliktat sig att sägsstat somen
ratiñcerats 187 där-Barnkonventionen stater,Hittills har av

snabbast harkonventiondenibland Sverige. Det är som
världens stater.accepterats av

alltid skallbarnets bästasyfteBarnkonventionens attär
Konventionens artikel 28 rör rättenkomma i främsta rummet.

syftetartikel 29 handlarutbildning generellt, medantill om
det handi-artikel 23 understryksutbildning. I attmed barnets

erhållatillgång bl.a. undervis-till ochskall hakappade barnet
utbildning.ning och

utgångspunkterna Läro-Barnkonventionen närvar en av
förslag läroplanerutarbetade sina till deplanskommittén nya

Lpf94 respektive 94.gäller, Lposom numera

Handikappreformen2.5

resulterade bl.a. i lagenårs Handikapputredning att1989
funktionshindradeoch service till vissa1993:387 stödom

januari 1994. Lagen medLSS infördes den 1 ger personer
och varak-med andrautvecklingsstörning och storapersoner
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tiga funktionshinder lagstadgad till stöd- ochrätten
serviceinsatser olika slag. insatserna för särskilt stöd ochav
service omfattar

rådgivning och personligt stöd,annat-
biträde personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skä-av-

sådanliga kostnader för assistans för stödbehov till 20upp
timmar assistans i veckan,

ledsagarservice,-
biträde kontaktperson,av-
avlösarservice i hemmet,-

utanförkorttidsvistelse det hemmet,egna-
korttidstillsyn för årskolungdom 12 utanför detöver egna-

hemmet i anslutning till skoldagen under lov,samt
boende familjehemi eller bostad med försärskild service-

barn eller ungdomar behöver bo utanför föräldrahemmet,som
bostad med särskild service för eller särskiltvuxna annan-

föranpassad bostad vuxna,
daglig för ålderverksamhet i yrkesverksampersoner som-

saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Samtidigt ocksåLSS infördes till assistanser-rättensom

sättning enligt lagen 1993:389 statlig assistansersättningom
LASS. Assistansersättning lämnas till inte fylltpersoner som

år65 och bor i boende,eget servicehus eller hos familjsom
eller anhörig. Den statliga assistansersättningen avseddär att
täcka förkostnader personlig assistans i de fall det genom-
snittliga behovet överstiger 20 timmar vecka. Staten itarper
dessa fall det ekonomiska föröver assistansansvaret även

till 20 timmar.upp
Handikappreformen omfattade tillägg i hälso- ochäven ett

sjukvårdslagen 1982:763 förtydligade sjukvårdshuvud-som
för invånarnaerbjudamännens att habilitering, reha-ansvar

bilitering och hjälpmedel. påskyndaI syfte utvecklingenatt
inom habiliterings- och rehabiliteringsverksamheten samt av
hjälpmedelsförsörjningen underutges perioden 1994 1997-

Åtgärdersärskilda statliga stimulansbidrag. har vidare vidta-
gits för utveckla tolktjänsten för dövaatt och dövblinda m.fl.

för förbättra småsamt att stödet till s.k. och mindregrupper
kända handikappgrupper.

För barn och svåraungdomar med funktionshinder har
handikappreformen inneburit ökade möjligheter bo medatt
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möjligheten tillden har ökatsamtidigtfamiljenden somegna
möjlighet atthar givits störreUngdomarnasjälvständighet. en

För familjernasjälvständigt liv.börja leva ettochfrigöra sig
avlastning.tillinneburit möjlighetsamtidigthar den

1995/96:SoU15, rskr.1996 bet.i majbeslutadeRiksdagen
personligstödformenförändringar i1995/96:262 vissaom

kostnadskon-förbättrasyftar till attFörändringarnaassistans.
för personligprincipernagrundläggandedetrollen attutan

framgårbeslutriksdagens attpåverkas. Avassistans person-
förbehållas krävandeLASS skallLSS ochenligtassistans

i regelsituationer,kompliceradeavseendeneller i olika av
denAvgörande bör attkaraktär.personligmycket vara en-

hygien, försin atthjälp för klarapersonlig attskilde behöver
måltider för kommu-ellerför inta attsig,och klä attklä sig av

med andra.nicera
betänkandemålgruppen för detta attärförbetydelseAv

stöd inom barnomsorgbehovetockså klargör attriksdagen av
kommunala verk-dentillgodoses inomböri principoch skola

till atthuvudmannens attbörDetsamheten. ansvar sevara
funktionshindradestill denmed hänsynkrävsde somresurser

personaltäthet,höjdverksamheten,behov tillförs t.ex. genom
Riksdagenelevassistent.stöd ellerspecialpedagogiskt un-

tryggheten i detochkontinuitetensamtidigtderstryker att
det viktigtfår Därför atturholkas.stödet inte ärpersonliga

assistanser-för den statligaförsäkringskassor, svararsom
börSammasamverkar.och kommunersättningen, person

åt med statligbarnpersonlig assistent ettkunnat.ex. vara
åt barn underelevassistentoch samtidigtersättning samma

från kommunen.ersättninglektionstid med
skall dock statligsärskilda omständigheterUnder vissa as-

utgå vistas iför den tidsistansersättning kunna personen
på ingåendegäller kravetverksamhet. Detkommunal om
hälsotillståndfunktionshindrade och dennesdenkunskap om

från huvudprincipenundantagVad dettasärskilt stort.är om
innebära förkommerdet kommunala att är ännuansvaret

tidigt att säga.
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på2.6 Krav effektiv resursanvändning
Det vikt de offentligaär stor att nyttjas effektivt.av resurserna
Det gäller för de verksamhetsområdenäven dennasom
utredning behandlar. Kommittén tolkar direktiven attsom
utredningen ålagd någotinte omedelbart besparingskrav.är
Samtliga förslag bör däremot finansieras inom förramen
befintliga resurser.

Bland denna bakgrund finnsannat mot det skäl sökaatt
bedöma de idag för verksamhetenavsättsom resurser som
inom de riksrekryterande gymnasieskolorna för vissa funk-
tionshindrade elever nyttjas effektivt.

framgår ocksåDet direktiven utredningen vadatt gällerav
denna del uppdraget skall beakta effektivitetsaspekter. Vidav

sådan analys bör möjligheter öka effektivitetenatt i denen
existerande verksamheten beaktas, också effektivite-attmen

kan ökas alternativa lösningar.ten Med effektivitetgenom
i detta uppnåsammanhang högstaatt möjliga nyttaavses

med givna resurser.
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förGymnasieutbildning döva, hör-3

språkstördaselskadade och gravt

RGD/RGH.1995/96 gick 418 elever vid fåtalLäsåret Ett av
Övrigaspråkstöming.hörande ungdomar meddessa varvar

eller ungdomar med hörselskada. Ungefärungdomardöva
följde undervisningen vid RGD, hälfteneleverna vidhälften av

elevermedSkolverkets statistik funktions-EnligtRGH. över
år 8 döva elever och 632 ungdomargick medhinder samma

övriga gymnasieskolor.i landetshörselskada

historik3.1 Kort

för döva ungdomar och ungdomarGymnasieutbildning med
Örebrostartade i med försöksverksamhethörselskadorgrava

läsåret 1967/68. Före denna tidpunkt möjligheterna attvar
gymnasieutbildning begränsade förerhålla denna grupp

läsåretFrån 1971/72och med permanentadesungdomar.
Örebro. ÖrebroStaten ingicki avtal medverksamheten ett

beträffande utbildningen, skulle förkommun öppensom vara
Elevantalet maximeradesfrån hela riket. till 200. Utöverelever

hörselskadade elever genomgåttgravtdöva elever somvar
ocksåhögstadium behöriga gåspecialskolans utbild-att

hörselskadade elever kundeAndra gravtningen. antas om
förelåg.särskilda skäl

1980-talet förväntades tillströmningen till alllnför gymnasial
kraftigt. Begränsningenutbildning öka elevantalet vidav

därförbetraktades bl. det ochRGD/RGH största mesta. som
års1979 Integrationsutredningproblemet kon-akuta av som

Ds U 1979:14 utbildningen befannstaterade sig iatt akuten
för knappa.främst Utredningenkris attp.g.a. resurserna var

också de frågakonstaterade elever det häratt ivar om
utsträckning drabbade fleramycket handikapp.stor lvar av

såledesutsträckning fungerade skolan flerhandi-stor som en
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kappskola. De flesta eleverna bodde vid denna tidpunkt in-
påackorderade studieorten.

Integrationsutredningen uppmärksammade situatio-även
för de hörselskadade ungdomar inte beroendeärnen som av

teckenspråk. Ett icke känt antal hörselskadade elever, vilka
fullgjort ansågsskolplikten i grundskolan, ha behov av en
anpassad gymnasieutbildning i likhet med vad fanns försom
döva. Riksdagen beslutade sedermera verksam-att även en

Örebro.het med denna inriktning skulle förläggas till Fr.o.m.
Örebrosåledeshöstterminen 1984 omfattar verksamheten i

riksrekryterande gymnasieverksamhet för döva RGD re-
spektive för hörselskadade RGH. Den avgörande skillnaden

på språkvilket undervisningen bedrivs teckenspråkär eller-
talad svenska. Majoriteten eleverna i gymnasieskolan medav
hörselnedsättning studerar inte RGH,vid i gymnasiesko-utan
lor vid den hemorten.egna

3.2 RGD/RGH

ÖrebroEnligt 9 kap. 1 § gymnasieförordningen får kommun i
sin gymnasieskola

anordna utbildning för fråndöva hela landet, och
anordna utbildning påbygger muntlig kommunikationsom

med tekniska hjälpmedel för hörselskadade från hela landet.
Utbildning enligt första stycket 1 skall vända sig till demäven

på språkstörninggrund behöver insatser slagsom av av samma
döva.som

Verksamheten vid RGD/RGH såledeshar kommunen som
huvudman. Avtal mellan ochstaten kommunen avseende
utbildningsinsatser har träffats. Avtalet förlängs automatiskt

läsårmed i någonett sänder, inte avtalet.part sägerom upp
utbildningarna skall rekrytera elever från hela landet. Döva

elever påundervisas teckenspråk och hörselskadade elever
på svenska med stöd tekniska hjälpmedel. De gravtav
språkstörda eleverna finns organisatoriskt inom RGH, Detta
trots gymnasieförordningenatt utbildningen föratt dövaanger
från hela landet också skall vända sig påtill dem grundsom

språkstörning behöver insatser slag döva.av av samma som
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de döv-6.2.1. Utbildningen3.2.1 ochavsnittSe vidare av
förordningen. Bero-inte särskilt ireglerasungdomarnablinda

både RGDåterfinns de inomhörselskadapå gradenende av
Örebro erhåller statlig ersättningsärskildkommunRGH.och

elever.för dövblinda
gymnasie-förlagd tillRGD/RGH trevidVerksamheten är

Risbergskaeleverockså undervisar hörandeskolor som -
UndervisningenVirginska sko/an.ochTullängsskolanskolan,

dåvåren 1996. DettaavveckladesskolanRudbeckskavid
undervisningenöverenskommelse attinnehålleravtalet omen

defå möjligt ochså skolor atttillskall koncentreras som
på samtligaundervisningerbjuderskolornaövriga tre pro-

gram.

Elever3.2.1

1980-taletkraftigt sedanpå RGD/RGH har ökateleverAntalet
RGH harinomfrämst antalet elever3.1.se tabell Det är som

läsåren utgjorde eleverna vidi tabellentvåökat. De senaste
elevantalet viddet totalatal tioi runda procentRGD/RGH av

skolorna.de berörda

RGD/RGH 1984 19943.1 Elevutvecklingen inomTabell -

Läsår SummaRGHRGD
269202161984/85
3021241781988/89
4472531941994/95

208 4181995/96 210
ÅR ochnfritid för eleverförändrat boendebeskrivningSENARE EnKälla: ETT av

kommun.Utvärderingsenheten OrebroPer-Ola Bergstén, 10:1995RGD/RGH; Rapport

från och rekryteraspå hela landetRGD kommerEleverna
förspecialskolorna döva ochfrån regionalahuvudsakligen de

de regionala sko-alla elever vidhörselskadade. l stort sett
hörselskadade fortsätter tillför döva ochlorna gravt gymna-
Läsåret 1995/96 dövblindagicksieutbildningen vid RGD. tre

Även kommerde dövblinda elevernavid RGD/RGH.elever
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frånnormalt desett regionala specialskolorna. Dessa elever
tillhör dövblindblivna, dvs. de har förvärvat handikap-gruppen
pet tiden. Detöver vanligt deär dövaatt ellerär hörsel-gravt
skadade från födseln för sedan,att successivt också få en
försämrad påt.ex. grund Ushers syndrom.syn, av

Rekryteringen till RGH ojämn.är Enligt Skolverkets ut-mer
värdering Örebroandelen elever frånär länen frånrunt samt
Västerbottens, Jönköpings och Gävleborgs län överrepresen-
terade, medan andelen frånelever Stockholm och Göteborg

underrepresenterade.är I de båda områdena sökersenare
sig de hörselskadade eleverna ofta till gymnasiala hörselklas-

på hemorten. På övriga gårorter de i vanlig gymnasie-ser
skola.

Hörselnedsättningen hos eleverna varierande såvälär vid
RGD vid RGH. Diagram 3.1 redovisar elevernas hörsel-som
nedsättningar höstterminen 1995. Värden i intervallet 0- 19
dB innebär eleven haratt "normal" hörsel på det uppmättaen

Hälftenörat. eleverna vid RGH inom detta intervall ärav
elever språkstörning,med den andra hälften hör normalt på

hör påörat, det andra. Mångasämre elever i dennaena men
har enbart lätta diskantnedsättningar, liksom igrupp grup-

20 29 respektive 30 39 dB. Flera eleverna betrak-perna av- -
intetas hörselskadade hörselvården i landet. Gränsensom av

för hörselskada sätts normalt vid 30 dB. Under denna gräns
kan tala hörselnedsättning. Mätningarna på detgörsman om
bästa Fem eleverörat. vid RGD har inte deltagit i mät-
ningarna.

Även i övrigt finns andelstor elever vid RGH med hör-en
selskador måste bedömas lättare. Tyngdpunktensom som
låg hösten 1995 mellan 30 och 60 dB nedsättning, med ca
100 elever. I med värden 60över dB fanns 60gruppen ca
elever. Bland eleverna på återfannsRGD mindreett antal
elever med värden mellan 50 och 70 dB. Dessa elever har
teckenspråkig bakgrund och följer därför undervisningen vid
RGD. Elevernas teckenspråkighet kan i dessa fall bero på en
så kraftig hörselnedsättning att teckenspråket den säk-ger

1 ÖrebroGymnasieutbildning i för döva och hörselskadade, Skolverkets
rapport 102nr
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på hörseln försämrasellerkommunikationen att överraste
tiden.

vid RGDhörselnedsättningFördelning3.1Diagram res-av
höstterminen 1995RGHpektive

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

59 IRGHdBm5
IRGD10-19

80-89

90-99

100-109

0-11911

120

okänd

5020 30 40100
Antalet elever

RisbergskaHörseltekniska avdelningen,1995,Hörselteknisk rapportKälla:
RGD/RGHskolan,

RGD kraftigt nedsattmajoriteten elever vidharSammantaget
RGH mycket varierandeeleverna vid harhörsel, medan

hörselmätningarDet bör observerashörselnedsättning. att av
fullständig bild funktionsnedsätt-intedetta slag avger en

hörselnedsättningen kankonsekvensernaningen samt att av
pábl.a. beroende miljö.olika försigte person,samma

Ds U 1979:14 hade vid tid-integrationsutredningenEnligt
fjärdedel eleverna vid RGDutredningenpunkten för en av

Skolle-förutom sin hörselskada. Enligtytterligare handikapp
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rapportzdarhögskolans Skolverkettill läsåret 1995/96var
andelen elever med fler- eller tilläggshandikapp 15 vidprocent
RGD respektive 14 vid RGH.procent Detta antyder ande-att
len elever med flerhandikapp har sjunkit denavsevärt senaste
femtonårsperioden.

Det svårt någonmed säkerhetär att uttala sig varförom
andelen flerhandikappade elever verkar ha sjunkit. förkla-En
ring kan det skett förskjutningatt hur flerhandikappvara en av
definieras vid skolan. En kan elevernaattannan vara genom
teckenspråket fåtthar fullvärdig kommunikation,numera en
vilket det enklaregör diagnostiseraatt rätt eventuella tilläggs-
handikapp. Risken för felaktiga diagnoser har därmed
minskat. Att flertalet döva och hörselskadadegravt barn

går teckenspråkigi förskola och specialskola bidrar tillnumera
denna utveckling.

Elever språkstörningmed

Det fanns 18 elever språkstörningmed vid RGD/RGH läsåret
1995/96. l princip samtliga dessa kom från Hällsboskolan, den

riksskolorna särskilt inriktad påär elever medav som grava
Örebrospråkstörningar. l avtalet mellan ochstaten kommun

språkstördaavgränsas elever vid RGD/RGH tillgruppen
elever från Hällsboskolan. Trots detta förekommer enstaka
elever med skolbakgrund. Det bör observeras attannan
skollagen vad gäller undervisningen i specialskolan talar om
talskadade elever, medan gymnasieförordningen talar om
elever språkstörning.med Denna inkonsekvens påpekar även
Skolverket i sin utvärdering.

Behoven språkstördahos de eleverna skiljer från såvälsig
RGD:s RGH:s målgrupper.primära Medan döva eleversom
och elever med hörselskador helt kommunicerar pågrava
teckenspråk och de hörselskadade ungdomarna i första hand
på talad svenska med tekniska hjälpmedel elever medär
språkstörning ibland beroende kombineraatt talad svenskaav
och teckenspråk. Detta varkengör att den undervisning som

2 Utvärdering gymnasieutbildningen för döva och hörselskadade iav
Örebro; Skolledarhögskolan, Rapport 31, Februari 1996
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be-derastillfredsställerRGH heltinomRGD ellerinomges
behovharspråkstörningmedeleverkommer attdettaTillhov.

för sinspecialistkompetenslogoped ellerstöd annanavav
språkstörning.

RGD/RGHvidUtbildningen3.2.2

Studieval

på samtligautbildningerbjudsRGD/RGHvidEleverna gym-
hinderingaFormellt finnsnationellanasieskolans program.

påundervisningÖrebro också erbjudaattkommunför spe-
§4Enligt 9 kap.individuelltellercialutformat gym-program.

försärskiltanordnasfår ellernasieförordningen grenprogram
fyra.lägsteleverantalet ärhörselskadadeellerdöva om

på fjortonRGD/RGHvideleveråterfanns1995/96Läsåret av
nationellagymnasieskolans sexton program.

1993/94 harläsåretinfördesprogramindelningenSedan
samhällsve-naturvetenskaplig,förintressetidigareelevernas

väljerMånga eleverbestått.inriktningtekniskochtenskaplig
hotellfritid,ochpå barninriktningmedockså programnumera

vanligtistället attdetTidigaremedia.samtoch restaurang var
på handelinriktninglinje medvaldeRGD/RGHpåeleverna
2.bilagatabellbilagan,tabell1 iSe vidareoch kontor.

resultatochUndervisning

läroplanen,skallgymnasieförordningen§kap. 5Enligt 9 pro-
gymnasieskolanförtimplanerochkursplanergrammålen,

avvikelsernödvändigamed deRGD/RGHvidtillämpas som
RGD/RGHvideleverFörskolverk bestämmer.Statens som

utbild-förordning,§ ikap. 7enligt 9bör,detbehöver samma
iutbildningenförår. Styrelsenmed ettförlängasningstiden

allaÖrebro Nästansådan förlängning.beslutarkommun om
RGD/RGH.årgår fyra videlever

och elevereleverför dövakursplanergällerl stort samma
dockSkolverket harelever.för andrahörselskadormed som
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utfärdat särskild kursplan i teckenspråk för dövaen och hör-
selskadade elever vid RGD SKOLFS 1995:55. Vidare har
Skolverket nyligen till regeringen lämnat förslagett till kurs-
planer i svenska respektive engelska för döva och hör-gravt
selskadade elever vid RGD. Enligt uppgift pågår arbete i
Skolverket ocksåatt framta särskilda kursplaner i B- och C-
språk för döva och hörselskadadegravt elever vid RGD. RGD
skulle med dessa, precis specialskolan, få särskildasom
kursplaner språken.i

Det svårtär dra någraatt entydiga slutsatser avseende re-
utvärderingasultatet undervisningen. Enligt Skolverketsav

hade eleverna på RGD något lägre medelbetyg deän hö-
rande eleverna vid skolenheten, medan eleverna på RGH
hade högre betygsgenomsnitt. Skolverketsl enkät dockanger
lärarna vid RGD/RGH bådeatt döva och hörselskadade
elevers kunskapsnivå är sämre deän hörande elevernas.
Detta framstår motsägelsefullt. Enligt Skolverket kan detsom
finnas flera orsaker till betygenatt positivare bild. Förger en
det första kan tidigare regler att ta speciell hänsyn tillom
elevens funktionshinder vid betygsättningen spela in. För det
andra kan de små skapa positiva attitydergrupperna som
inverkar på betygsättningen.

Skolverket har också jämfört resultat från det nationella
iprovet matematik kurs våren 1995. Provet genomfördes

från natur- respektive samhällsvetenskapspro-av grupper
där samtliga elever slutfört kursen.grammen, Majoriteten av

eleverna vid RGD/RGH, 75 fickprocent, minst godkänt på
Motsvarandeprovet. siffra för hörande elever från hela landet

93 Avprocent. de elever fickvar minst godkäntsom var
andelen med väl och mycket väl godkänt högreavsevärt för
den hörande förän eleverna vid RGD/RGH. Sjugruppen
procent de bedömdes inte alls.av senares prov

Att resultaten inte når till nivå för hörandeupp samma som
elever kan enligt Skolverket bl.a. ha att medgöra de kom-
munikationsproblem förknippadeär med utbildningen.som
Döva elever har oftast själva ett utvecklat teckenspråk i och
med detatt derasär första språk. Däremot kan svenskan

3 ÖrebroGymnasieutbildning i för döva och hörselskadade, Skolverkets
rapport 102nr
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situatio-däremot ärFör lärarnahinder.innebärafortfarande
alltid tillteckenspråk räcker inteDerasmotsatta.ofta dennen

riskdärmedfinnssamband. Detkompliceradeförklaraför att
går förlorade.djupareatt nyanser

förspecialskolornaregionalapå debesökkommitténsVid
ele-framkommit attvidaredethörselskadade harochdöva

målen kurs-inår tillalltidskolgång intetioårigtrots uppverna
kankunskapsbristerTidigarematematik.ibl.a.planerna,
vidvarför elevernatillförklaringytterligaresåledes envar

ieleverövrigaresultatnårRGD/RGH inte gym-somsamma
nasieskolan.

denframför alltkanskeutbildningen,Resultatet avmenav
får,RGD/RGHvidelevernayrkesvägledningsärskilda som

gymnasie-efterelevernamedhändervadikan mätas som
påhänseendepekar i dettautvärderingSkolverketsskolan.

eleverdetvå tredjedelarNästanresultat.positiva somav
1993åren 1989RGD/RGHvidutbildningavslutade sin -

vilkettänkt sig, äryrkesområdedetinomarbetar enman
ihadeElevernaallmänhet.iungdomarförandel änhögre

arbets-fått hjälpallmänhetiungdomargradhögre än genom
studeradeelevernatredjedelEnförmedling/dövkonsulent. av

hörandei denarbetslösa änFärrevåren 1994. gruppen.var
situation.med sinnöjdatio elevernioVidare avvar

Lärarresurser

3.2framgår tabellRGD/RGHinomLärartätheten somav
för deRGD/RGHförårsarbetskrafterbåde antaletredovisar

lärarårsarbetskrafter elevantaletochskolornarespektive per
lärareelever4,2gick detgenomsnittlskolorna.inom per

medjämföras att1995/96. Detta kanläsåretRGD/RGHinom
ilärareelevergenomsnitt 14,3år gick idet gym-persamma

således avsevärtRGD/RGH harinasieskolan engemen.
något bl.a.gymnasieskolan,övrigalärartäthethögre än som

små Attibedrivsundervisningenkan förklaras att grupper.av
skolornade olikamellanRGD/RGH varierarförlärartätheten

Somolikaförskolornaförklaras att program.svararav
harRisbergska skolan,attexempel kan nämnas som

utbildning inomerbjuderfrämstlåg lärartäthet,jämförelsevis
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de studieförberedande medan Tullängskolan,programmen,
har hög lärarartäthet, erbjuder yrkesförberedandesom en

utbildning.

Tabell 3.2 Lärarresurser läsåretinom RGDIRGH 1995/96
årsarbetskrafteri åak och antal elever per-

åaklärare

Antal lärare, Antal elever
åak åaklärareper

Risbergska skolan 29,8 5,2
Rudbecksskolan 8,9 2,9
Tullängsskolan 29,8 3,2
Virginska skolan 30,0 4,8

Samtliga 98,5 4,2
Källor: De respektive skolorna

Ett effektmâlen för RGD/RGH minstär att 50av procent av
undervisningen skall handas lärare med speciell kompe-av

påtens området. Skolverket i singör utvärdering bedöm-
ningen målet uppnås.att Samtidigt ställer frågandesigman
till detta tillräckligär ambition. Verket hälftenom atten anger

lärarna vid RGD/RGH har någon form specialpedago-av av
gisk utbildning. Enligt de uppgifter kommittén fått för tvåsom

skolorna hade 40 procent lärarna undervisarav ca av som
elever på RGD/RGH speciallärarkompetens läsåret 1995/96.
Till detta kommer lärare har kortare kurser, i teckenspråk,som
audiologi m.m.

Kompetens i teckenspråk har särskild betydelse inom
RGDIRGH. Många lärare behärskar teckenspråk, även om
vissa undervisar med hjälp tolk. Det bör naturligtvis ettav vara
mål alla lärareatt vid RGD skall kunna undervisa på tecken-
språk. Skolverket påpekar med vilken regelbundenhet fort-
bildningen sker inom RGDIRGH, antyder att metoder ochmen
kursuppläggningar skulle kunna effektiviseras. Man pekar
också på behov utvecklingsinsatser, särskilt för lärare iav
främmande språk.
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finansieringochKostnader

statligtdels via ettRGD/RGH finansierasvidUtbildningen
Örebrohemkommuner.elevernasdelsverksamhetsstöd, av

interkommunalatraditionelladenhar att utöverkommun rätt
också 4 000 kronorprogramval ta utför elevensersättningen

debiteradesgenomsnittersättning. lförhöjdtermin i enper
seläsåret 1995/96på 63 500 krersättninginterkommunal

videleverför övrigamed 500jämföra 553.3,tabell att gym-
Örebro.inasieskolan

läsåretförfastställdesverksamhetsstödetstatligaDet
första 425 elevernaför deelevkronor171 8571995/96 till per

till 450därutöver,för eleverelevkronor103 115samt uppper
dockför fler elever,dessutom utrymmeAvtaletelever. ger

ändras underelevantaletEftersomersättning.ytterligareutan
stödetsexaktafastställa detfrånsvårt börjanläsåret det attär

Örebro någotfått etti praktiken utkommunstorlek. Det attgör
ivadläsåret 1995/96 sägsför änelevbelopphögre somper

justerasdock komma att3.3. Detta kantabellseavtalet
ochsig till1995/96, sträckerbudgetåretunder resten somav

1996.decembermed

undervisning vidförintäkterKostnader ochTabell 3.3
läsåret 1996/97RGD/RGH

elevi kronor per-

IntäkterKostnad
Interkommunalverk-Statligt

ersättningsamhetsstöd

00017850063235 000

svårtanvändsRGD/RGHvid ärutbildningentillHur bidraget
då undervisningen ärnågon Dettaprecision.medhärledaatt

Örebro ikommungymnasieutbildningen isamordnad med
sker. Det mötersärredovisningdetaljeradövrigt och ingen

från RGH.RGDsärskiljasvårigheter attt.ex.
Örebro förkostnadernade totaladockkommunEnligt var

läsåret 1995/96,mkrRGD/RGH 97utbildningen inom ca
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inklusive fortbildning, hörseltekniskt stöd, administration,
fritidsverksamhet Det snittkostnad påelevm.m. ger en per
knappt 235 000 kr, exklusive kostnaderna för de dövblinda
eleverna.

Beräkningarna bygger på kalkylerade kostnader för 1996
antaganden hursamt andelstor olika kostnadsposterom av

eleverna stårvid RGD/RGH för vid de respektive sko-som
lorna. Bland elevernaannat antas att 10utgör procentsom ca

elevantalet vid skolorna belastar lokalerna med 25 procentav
13 vid Rudbecksskolan. Vidareprocent eleverna vidantas
RGD/RGH stå för 15 procent utbildningsavdelningensav
kostnader 10 Bildningsförvaltningenssamt procent admi-av
nistration.

3.2.3 Boende och fritid

ÖrebroFör elever behöver och önskar det skall kommunsom
enligt 9 kap. §12 anvisa kost och logi. Kommunen, ärsom
huvudman för boendet, skall föräven eleverna harattsvara
tillgång till den hjälp i övrigt föranleds deras handi-som av
kapp.

Boendefonner

Kommunen erbjuder boende i olika boendealternativ. I vecko-
hem, elevhem elewåningaroch bor i första hand de yngre
eleverna. Anställd påpersonal finns plats. Elevkollektiven och
elevlägenheterna erbjuder självständigareett boende och är
främst avsedda för de äldre eleverna, år.18 Med vecko-över
hem inackordering i familj.avses

Antalet elever i olika boendeformer vår- respektive höst-
Övrigaterminen 1995 framgår tabell 3.4. elever boantasav

med sina föräldrar eller ha boende.eget
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boendeformeri olikaAntal eleverTabell 3.4

VT 1996 HT 1996HT 1995VT 1995Boendeform
9278150 100Veckohem
2123 1524Elevhem

66Elevvåning 8 8
4242 3954Kollektiv
68101 74126Elevlägenhet

229212274362Summa
ÖrebroKälla: kommun

ÖrebroÖvriga föräldrar eller hamed sinaeller i närhetenbo iNot: elever antas av
boende.eget

någon förmedlad bo-skolanbor iAndelen elever avsom
årvår- höstterminernaochradikalt mellanendeform minskade

samtliga elever.RGD/RGH:sfrån 78 till 66 procent1995, av
villkoren kringpå ekonomiskadesannolikt attDetta beror

Även5.se vidare kapitel1 juli 1995förändradesboendet
antaletvilketläsåret 1995/96 skedde avhopp, attgörunder

framför alltvåren Dettill 1996.minskade ytterligare ärboende
Underminskat.elevlägenhetVeckohem ochboendet i som

årskur-förstaelever iuppgift andelenhar enligthösten 1996
studier varitavbrutit sinaboende ochvalt eget somsen som

hög.
årofta de kom-eleverna 17är närDet bör observeras att

specialskolans elevertill följdRGD/RGH. Detta atttill avmer
på RGD/RGH iundervisningentioårig Eftersomskolplikt.har

innanså bli relativtfyraårig hinner elevernasin tur är vuxna
både förändåskolan. Skolan ett stortde tarlämnar ansvar

finnsfritid. Blandboende och deras annatelevernas en egen
gården, anordnar olika aktiviteter.fritidsgård, Bilbergska som

Örebropågenomfördes uppdragutvärderingl avsomen
år konstaterades detBildningsförvaltning 1993 attkommuns

målen för boende-överbeskyddande elevsyn,rådde atten
sakna-detinte tydliga attfritidsorganisationen samtoch var

föreslogpå skola-fritid-boende. Konsultenhelhetssyndes en
elevråd, förtvå ettförändringar attvissa administrativa samt

Avskulle inrättas.hörselskadade elever,och fördöva ett en
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uppföljning4 förändringarna framgår attsenare av en ny 0r-
ganisation började gälla fr.o.m. hösten 1994, med samlatett

för boende fritid. Elevrådoch ocksåhar införts i enlig-ansvar
het med konsultens förslag, dock inte för fritidsgården. Vidare
framgår eleverna fått frihetatt och inflytandestörre i boendet

innan och elever och föräldrarän att upplever situationenatt
bra eller till och med bättreär tidigare.än

Personal

Personalen inom boende fritidoch har minskat kraftigt sedan
år 1993.översynen Huvudsakligen det påpersonalenär

elevhemmen minskat, utan motsvarande ökning någonisom
de andra boendeformerna. Totalt fanns årsarbets-66av ca

krafter inom boende och fritid läsåret Läsåren1993/94.
1994/95 och 1995/96 hade minskning skett till 43 respek-en
tive årsarbetskrafter.42 Se vidare tabell 2 i tabellbilagan,
bilaga 2.

Personaltätheten inom kommunens boendeformer varie-
rade läsåret 1995/96 mellan 2,2 elever personal ica per
elevhemmen och drygt 4,5 elever personal i elevkollekti-per
ven5 se tabell 3.5. l dessa uppgifter ingår inte boendet för
dövblinda. Elevlägenheterna saknar personal. Däremotegen
kan viss erhållasservice från det övriga boendet, främst av
praktisk karaktär.

Tabell 3.5 Personaltäthet vid de olika boendeformerna

Boendeform 1994/95 1995/96
Elevhem 2,25 2,15
Elevvåning 4,00 4,00
Kollektiv 6,00 4,67

ÖrebroKälla: Beräkningar påbaserade uppgifter från kommun
Not: Beräkningarna baserade påär elevuppgifter för respektive htvt 1995, medan
personaluppgifterna gäller för läsåret 1994/95 respektive 1995/96.

4 ÅRETT SENARE En beskrivning förändrat boende och fritid för eleverav
vid RGD/RGH; Per-Ola Bergsten, Rapport 10:1995 Utvärderingsenheten
Örebro kommun
5 påBeräknat frånelevuppgifter höstterminen 1995.
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ökade i elevkol-också personaltäthetenvisar attTabellen
båda år1995/96, deläsåret 1994/95 ochmellanlektiven
minskatboendeelever i kommunensantaletmellan vilka

medanelever,minskade antaletelevkollektivenkraftigt. Vid
påverkadesVid elevhemmenoförändrat.personalantalet var

då elever iantaletmärkbart,personaltäthetenintedäremot
skeddeTotaltrelativt konstant. settboendeformdenna var

och elevlägen-veckohemmeninomfrämstelevminskningen
harinteboendeformer där kommunendeheterna, egen

boendeformerinom kommunensElevutvecklingenpersonal.
efter föränd-sigkandessapåpekar behovet att anpassaav

efterfrågan.iringar
fritid ochåtta årsarbetskrafter förLäsåret 1995/96 avsattes

vidsamtliga eleversig tillVerksamheten riktarfältverksamhet.
boendebor i kommunensbåde till deRGD/RGH, dvs. som

Detboende.eller iföräldrahemmet egetbor ioch till de som
verksamhet.förpersonaltätheten dennasvårt bedömaattär

påverkatsprincip intepersonal har iadministrativAntalet
framstår andelenDärförnedskärningarna.de allmännaav

demed 4,5 procenthög,personaladministrativ avcasom
Örebrofritidboende,inompersonalresursernatotala m.m.

personalantaletuppgift begränsaenligt attkommun avser
boende, fritiduppgifter inomadministrativamed m.m.

finansieringKostnader och

funktions-till vissa1995:667 bidragEnligt förordningen om
Rg-s.k.gymnasieskolan lämnas etthindrade elever i numera

serviceför kost, logi-,kostnaderför skäligabidrag bl.a. annan
funktionshinder.på elevensgrundför merkostnadersamt av

bidragetsärskilda1995 det1 juli ersatteBidraget, densom
1987:406,arbetsmarknadsutbildningenligt förordning om

sjukbidrag elleröverstiger elevernasutgår kostnaderför som
hand skalli förstapensionstillskottochförstidspension som

kapitelutförligare ibehandlasRg-bidragetboendet.finansiera

Örebro kommunenligtboendetförKostnaderna cavar
boende isnittkostnadläsåret 1995/96. Det27 mkr perger en
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kronors.kommunens elevboende på 105 000 Ungefärca
hälften dessa kostnader finansierades med elevernasav
sjukbidrag eller förtidspension och pensionstillskott, resten
finansierades med Rg-bidrag.

Fritidsverksamheten vid Bilbergska gården redovisade år
1995 kostnader på 2,3 mkr. Verksamheten gårdenvid är
tillgänglig för samtliga elever vid skolan, dessutom föräven
specialskolans elever. påUtslaget samtliga elever vid
RGD/RGH kostnaden för Bilbergska drygt 5 000 krvar per

årelev 1995. Verksamheten inom Bilbergska gården finansie-
utbildningsförvaltningensöver budget ingåroch därför iras

redovisningen utbildningskostnader i avsnitt 3.2.2.av

3.2.4 Resor

För elever bor tillfälligt på studieorten lämnas Rg-bidragsom
för högst fram-18 återresoroch under läsåret församt re-

Ävenläsåretsvid början och slut. här gäller elevernaattsorna
först skall använda eventuellt sjukbidrag eller förtidspension
och pensionstillskott. l vissa fall lämnas bidrag för dagliga

mellan bostaden och skolan.resor
Antalet elever beviljades hemresor vid RGD/RGH försom

2887.läsåret 1995/96 Av dessa beviljades knappt hälftenvar
så många 20 till 22 l genomsnitt beviljades ele-som resor.

vid RGD 15 elevernasamt vid RGH 19 Attverna resor resor.
elever beviljades fler vadän stadgat enligtärresor som
ovanstående förordning berodde på boendeverksamhetenatt
inte till läsårdetta hann ställa öppethållandetiderna tillom nya
regler. Tidigare beviljades bidrag till fler hemresor.

6 Beräkningarna baseras på redovisade kostnader för 1995 och
kalkylerade kostnader för höstterminen 1996. Dessutom påbaseras de ett
lägre antal boende elever detän dåi tabell 3.4, elever slutarsom anges
under läsåret såledesoch flyttar från boendet.

Redogörelse för tillämpningen läsåretunder 1995/96m.m. av
förordningen 1995:667 bidrag till vissa funktionshindrade elever iom
gymnasieskolan Rg-bidrag, CSN
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finansieringKostnader och

läsåret 1995/96 Rg-bidrag förunderlämnadesTotalt sett
vid RGD/RGH, vilket8,2 mkr till elevermed drygthemresor

på 28 600 kr. Det bör observe-genomsnitt elevett caperger
deltotala kostnaden, denden utandetta inteatt är somras

påuppgifter elevernasRg-bidrag. Det saknasviafinansierats
reskostnaderna.bidrag tilleget

för dagligade Rg-bidrag ärOmfattningen resorsom gesav
tvåförutbetalades knappt 10 000 krbegränsad. Totaltmycket

RGH.1 500 kr för elever vidRGD och knapptelever vid tre
skyldigahemkommuner attdet elevernasNormalt ärär som

fråndagliga till ochkostnaderna för elevernasbidra till resor
avståndet skolan överstigerförutsättning tillskolan, under att

Örebro många elevernasEnligt kommun harkilometer. avsex
också derasregler, vilka kommerhemkommuner generösare

RGD/RGH till del.videlever
avståndet mellanlämnasför dagligaRg-bidrag resor om

Örebro kilome-och skolan minsttillfälliga boendet idet är sex
inte kostna-elevens hemkommunoch endast ersätterter om

rörelse-på funktionshinder, främstgrundden. Om eleven av
avståndet under-behov dagliga atthinder, har trotsresorav

också gällerRg-bidrag lämnas. Dettakilometer kanstiger sex
RGD/RGH.undantagsvis elever vidinte annat än

för hörsel-Yrkesutbildning döva och3.3

utvecklings-ungdomar medskadade
störning

Örebro anordnaravtal mellan och kommunEnligt statenett
för hörselskadadeyrkesutbildning döva ochkommunen ung-

på handikapp intefrån landet grund sittdomar hela avsom
gymnasiesärskolan. 25 respektive 28kan undervisas i ung-

årvår- hösttermineni utbildningen respektivedomar deltog
pååtta respektive nio elever placerade1995. Av dessa var

gård, elev/behandlingshem för döva och hör-Mo är ettsom
selskadade med speciella tilläggshandikapp.
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Örebro åtagandekommuns för den riksrekryterande yr-
kesutbildningen döva och hörselskadade ungdomar medav
utvecklingsstörning gäller till 25 elever. För detta utgickupp

statligtett verksamhetsstöd för utbildningsverksamheten på
10,2 förmkr perioden 1 juli 1995 30 juni på1996. Räknat 25-
elever det statliga stödet till utbildningsverksamhetenvar
således 408 000 kr elev. Utöver det statliga stödet harper
Örebro ocksåkommun till interkommunalrätt förersättning de
elever inte kommer från den kommunen. Boendesom egna
och hemresor finansieras inom för dessa medel, interamen

för eleverna vid RGD/RGH via Rg-bidraget.som
ÖrebroläsåretFör 1995/96 räknar kommun med totalen

kostnad för yrkesutbildningen på 18,8 mkr. Detta ger en
kostnad påelev 670 000 kr, inklusive kostnaden förper ca
boende och hemresor.

3.4 Alternativ till RGD/RGH

Som inledningsvis återfinns flertaletnämnts gymnasieungdo-
Örebro.beroende teckenspråkär vid RGD imar som av

Endast undantagsfall någoni väljer dessa studera vidattav
hemorten med teckenspråkstolk.stöd Att ungdomarnaav

Örebroväljer studera i påatt beror svårtde har tillgo-att att
dogöra sig all sin undervisning via tolk. I lika hög grad beror

pådet dock ungdomarnas behov sociala kontakter.av
Situationen vad gällerär övriga ungdomar meden annan

hörselskada. Av 850 elever i gymnasieskolan med hörsel-ca
skada återfanns läsåret 1995/96 fjärdedelartre i vanligaca
kommunala gymnasieskolor. Flertalet dessa gick i storav

ofta med stöd teknisk utrustning. Vissa fick singrupp, av
undervisning i mindre undervisningsgrupper. Göteborgl och
Stockholm förekommer kommunala hörselklasser med regio-
nal antagning.

3.4.1 Kommunala hörselklasser

bådel Göteborg och Stockholm kommunen huvudman förär
de regionala hörselklasserna främst finansieras viasom
interkommunal ersättning, har visst statligt stöd. Detmen
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fluktuationer ieffekternagaranti motfrämst avsomsenare
tillknutnasärskilda elevhemingafinnsDetelevunderlaget.

föräldra-sinabo iförväntaseleverdå flertaletverksamheten,
92 eleversammanlagtstuderadebåda skolornadeVidhem.

1995/96.läsåret
Stockholm harAlviksskolan ividGymnasieutbildningen

huvudsakligenAlviksskolan ärår 1964.sedanfunnits en
hörselklasserfunnitsdet harvilkenvidgrundskola,kommunal

antalet elevertotaladet1995/96Läsåretår 1963.sedan var
grundskolan.ihörselklassergick i109614,skolanvid varav

omfattadehörselskadadeförGymnasieutbildningen samma
år 46 elever.

funnits hör-har detGöteborgKatrinelundsgymnasiet iPå
Katrinelunds-ochbåde Alviksskolanl1981.sedanselklasser

behov.efter elevernasanpassadelokalernagymnasiet är
maxi-småibåda skolornasker iUndervisningen omgrupper

anpassadindividuelltmöjliggörvilkettio elever,åtta tillmalt
undervisning.

hörselklassernaiElever

ikommerhörselskadamedgymnasieeleverAlviksskolans
Läsåretnärområde.dessellerStockholmfrånhuvudsak

hälften kompå skolan,gymnasieelevergick 461995/96 varav
Avgrundskolor.från andraövrigaochfrån Alviksskolan

hälftenungefärväljerhörselklassernaårskurs nio iieleverna
väljerhälftenmedanhörselklasser,Alviksskolansifortsättaatt

Örebro. AndelenRGH ividgymnasieutbildningfå sinatt
vid skolanår högmånga varitunderharinvandrarelever

på Katri-hörselklassersjudet1995/96 fannsLäsåret
Läsåret46 elever.sammanlagtmednelundsgymnasiet,
Inneva-39 elever.sammanlagtmedklasser1996/97 finns sex

kommun,från Göteborgselever23läsår kommerrande
från kranskommu-kommerhuvudsakligen16övrigamedan

rekryte-Skolandagligen.pendlardeinnebär attvilketnerna,
FNORP-Iänens.k.defrån samtligaeleverdockrar

SkaraborgsBohus,ochGöteborgsHallands,Jönköpings,
Katrinelundsgym-Älvsborgs videlevernadellän. Ensamt av



58 Gymnasieutbildning för döva, hörselskadade och SOU 1996:167
..... ..

nasiet har tidigare gått i hörselklass på Nordhemsskolan, en
grundskola i Göteborg med hörsel- och dövklasser.

l början 1980-talet mångakom elever från kommunerav
längre bort inom FNORP-Iänen. De bodde då i Göteborg
under veckorna, antingen på ett studenthem eller inackorde-
rade i familj. Antalet elever med behov boende har dockav
minskat, vilket kan påbero kommunernaatt ekonomiskaav
skäl hellre eleverna gåratt kvar i hemkommunen medser
tillgänglig hörselutrustning, eller deatt studerar vid RGH. De
elever behöver boende i allmänhetär inackorderade isom
familj. Studenthem har visat sig mindre lämplig boen-vara en
deform såför studerande.unga

Att elevantalet högre läsåret 1995/96 innevarandeänvar
läsår beror på skolanatt hade introduktionskurs för invand-en
rarelever med hörselnedsättning läsåret 1995/96. Läsåret
1996/97 inte introduktionskursen på grund bristges av
sökande. Elevantalet har i övrigt varit relativt konstant de

åren. Samtligasenaste elever sökt har hittills blivitsom an-
tagna.

Föräldrar till döva och hörselskadadegravt barn i grund-
skolan i Göteborg har aktualiserat frågan huruvida deom
kommunala hörselklasserna vid Katrinelundsgymnasiet också
skulle kunna ta eleveremot beroendeär undervisningsom av
på teckenspråk. Bakgrunden till detta detär att i grundskolan i
Göteborg finns med barn får sin undervisninggrupper som
teckenspråk. Det finns planer på att starta kurs i tecken-en
språk för lärarna i hörselklasserna vid Katrinelundsgymnasiet
för att dessa skall kunna använda tecken någotstöd,som

dock knappast möjliggör undervisning eleversom ärav som
beroende teckenspråk undervisningsspråk.av som

Utbildningen

Vid Alviksskolans hörse/k/asser erbjuds i första hand
samhällsvetenskapsprogrammet ekonomisk och samhälls--
vetenskaplig gren,
handels- och administrationsprogrammet samt-
individuellt preparandkurs 1 läsår.program-
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i ADBhögre specialkurs ochSkolan erbjuder även en
Terminalarbete.

enligt gällande kursplaner underUndervisningen bedrivs
år nationellaför samtligatre program.

målsättning förbättra elever-Preparandkursen har attsom
kursför gymnasiestudier. Dennaförutsättningar passarnas

gymnasieinriktning, harbestämtför de elever ännusom
sina gymnasiestudier.eller har avbrutitkunskaperbrist i sina

påarbetslivet ochpraktik itillfällebereds attEleverna göra
gymnasieutbildningar.

anordnar skolangymnasiumsamarbete med Brommal
samhällsveten-naturvetenskapsprogram samt ettdessutom

årskursi 2naturvetenskaplig inriktningmedskapsprogram
gymnasium kan skolanmed Szt Eriksoch Tillsammans

påinriktningpå medutbildninganordna program
och hantverk.industriel, fordon,bygg,

och samhällsve-på naturvetenskapsprogrammetEleverna
inriktning läsernaturvetenskapligmedtenskapsprogrammet

gymnasium. Sam-i Brommanaturvetenskapligade ämnena
eleverna läsergymnasium innebärSzt Eriks attarbetet med

samhällskunskap,svenska, engelska,dvs.kärnämnena,
bild ellernaturkunskap, idrott,religionskunskap,matematik,

på Szt Erikspå och karaktärsämnenaAlviksskolanmusik
gymnasieskolor harmed andragymnasium. Tillsammans

Restau-Hotell- ochanordnamöjlighet texAlviksskolan att
för lokala tilläggetdetInomrangprogrammet. gesramen

matematik.svenska ochtimmar ieleverna extra
på gymnasienivå samlokaliseradeAtt hörselklasserna är

på alla önsk-Alviksskolan inte sättvidmed grundskolan är en
kontaktfår möjligheter tillbegränsadelösning. Elevernavärd

har integymnasieskolan. Dessutominommed andra elever
utbyte med andradagligt professionellttilllärarna möjlighet ett

någontillflytta verksamhetenMöjlighetengymnasielärare. att
därför förgymnasieskolorövriga övervägsStockholmsav

inom Alviks-samlokaliseringenmednärvarande. Fördelarna
framförhörselklassermed övriga samtsamarbetetskolan är

hörselteknisk kompetens.tillgångenallt till
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Vid Katrinelundsgymnasiet erbjuds
samhällsvetenskapsprogrammet,-
naturvetenskapsprogrammet,-
handels- och administrationsprogrammet och-
omvårdnadsprogrammet.-

Dessa de just finns på Katrinelunds-ärprogram som nu
förekommergymnasiet. Det för närvarande ingen samverkan

med andra gymnasieskolor, finnsmotsvarande den vidsom
Alviksskolan. Möjligheten dock. Samtligaövervägs ärprogram
treåriga Någotoch gällande kursplaner tillämpas. årextra

RGD/RGHvid inte regel.ärsom
Samläsning frånmellan elever olika sker i kärn-program

Vidare sker samläsning årskursernamellan i delämnena. en
karaktärsämnen. Individuella valet läses tillsammans med

Ävenelever från påövriga klasser skolan. i karaktärsämnena
kan i vissa fall, antalet elever i hörselgruppen litet,ärom
kurserna läsas tillsammans elever frånmed andra klasser.

ocksåSkolan haft ettårighar högre specialkurs med in-en
riktning data för elever med hörselnedsättning. Undermot
andra fick tvåterminen eleverna under dagar i veckan prakti-

på arbetsplats där det huvudsakliga praktikarbetetsera en
utfördes Någravid datorer. fick påeleverna därefter arbeteav
arbetsplatsen efter läsårets slut.

Lärare

Lärarna vid Alviksskolans hörselklasser har hörselpedagogisk
utbildning. Katrinelundsgymnasiets genomgåttlärare har en
skräddarsydd påhörselpedagogisk utbildning inriktningmed
gymnasieskolan. Samtliga lärare vid Katrinelundsgymnasiet
undervisar i andra klasser. bådaVid skolorna räknaräven

åttamed 1,5 tjänst klass maximalt till tio ele-man ca per om
ver.

Övrigt

bådaVid finns elevvårdsteam beståendeskolorna i Alvik av-
skolledare, speciallärare, Skolsköterska, skolpsykolog, skolku-
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hörselvårdskonsulent, i Katrinelunds-ochsyokonsulentrator,
hörselombud, skolsköterskor, kura-skolledare,gymnasiet av

KatrinelundsgymnasietIsyofunktionärer. ärochtorer en av
på hörselelever,specialiseradkategorin ägnarvardera men

bådeocksåbåda finnsåt Vid skolornadessa.inte enbartsig
talpedagoger.hörsel- och

filial KarolinskatillhörcentralAlviksskolan har ärsomen
utför hörsel-hörapparater,Hörcentralen utsjukhuset. provar

förhjälpmedel,tekniskaövrigamätningar, ordinerar ansvarar
forskningbedriverövrigaoch utrymmen,tekniken i klassrum

kostnadsfria. Katrinelunds-på hörcentralenBesöken ärm.m.
bussför-skolan harGöteborg ochcentralt iliggergymnasiet

Hörselvårdsmottag-Sahlgrenska Sjukhusetsbindelse med
hörcentral.Alviksskolansuppgifterharning, somsammasom

regelbundet skolanbesökerhörselteknikersjukhusetsEn av
hörselutrustningen.för att överse

ocksåAlviksskolanManillaskolan drivermedTillsammans
till dövaråd, och servicestödförKunskapscenter attett ge

personal m.fl. iföräldrar, östraelever,hörselskadadeoch
Alviksskolan,dels vidlokaliseratKunskapscentret ärSverige.

teckenspråkskur-ordnar bl.a.CentretManillaskolan.dels vid
bedrivasskallVerksamhetenstudiedagar.besök ochser,

verk-också finansierarSlHavtal medupprättadeenligt som
SlS-medel.medsamheten

medsamarbetarhörselombudKatrinelundsgymnasiets
syokonsulenterhörselpedagoger ochhörselvårdskonsulenter,

FNORP-iGöteborg,framför allt i ävengrundskolani men
hörselnedsättningmed atthjälpa eleveri syftelänen. Detta att

påmed tankemöjligtså gymnasievalbraettgöra som
hörselnedsättningen.

Därfritidsaktiviteter för eleverna.förinteSkolorna svarar
Stock-viktig roll. lorganisationeristället elevernasspelar en

i StockholmsHISUS Hörselskadadeholm har t.ex. ung-
fritidsverksamheterAlvik. De anordnardomssektion filial ien

lokaler,Alviksskolanshögstadieelever iochför mellan- me-
förlagd tillför de äldre elevernaverksamhet ärHISUSdan en

innerstad.lokal i Stockholms
"Kaprifolen"ungdomsföreningarnafinns bl.a.l Göteborg

då eleverdå besöksochhörselskadade",och "Unga avsom
Katrinelundsgymnasiet.från
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Kostnader och finansiering

bådaUtbildningen vid skolorna finansieras med interkommu-

SIS-anslaget.nal och statligt stöd viaersättning
läsåretDen interkommunala ersättningen varierade

och 6001995/96 mellan 132 000 148 kronor elev i Alviks-per
påskolan, beroende elevens val Denav program.

ersättningen mellan 72 000 och 88 000interkommunala var
Alviksskolanskronor högre för gymnasieeleverna vid

påför övriga elever motsvarandehörselklasser än program.
iför de studieförberedandeKostnaderna ärprogrammen

för de yrkesinriktade.allmänhet lägre än
för Katri-eleverna vidinterkommunala ersättningenDen

läsåret 1995/96hörselklasser varieradenelundsgymnasiets
och 141 100 kronor elev.mellan 111 800 per

efterhörselgymnasiernabidraget tilldelasDet statliga an-
åstadkomma utjämnande effektSlH. Syftetsökan till attär en

elevanta-på så verkningarna fluktuationer ioch mildrasätt av
på uppgifterhuvudsakligen grundar siglet. Tilldelningen, som

påpåfrämst antalet eleveri ansökan, baseras ävenmen
respektive skola.programutbudet vid

vidbidraget till elevgenomsnitt det statligal envar
årläsåret 1995/96. SammaAlviksskolan 9 000 kronor varca

Katrinelundsgymnasiet.kronor elev vidbidraget 16 000 perca
bedömningenAlviksskolan med i attNär det gäller tar man

grundskola med hörselklasser,hörselgymnasiet ligger i en
också får Mycket kanSIS-medel till sina hörselklasser.som

således samutnyttjas.
handikappfrågorför i SlH kommerStatens institut skolan

SIS-användningen tilldelade medelutvärderaatt urav
Någon sådan utvärderingför hörselgymnasierna.anslaget av

börjattidigare inte gjorts. Institutet hardenna verksamhet har
för hantering ansökningarna.utarbeta riktlinjer av

3.5 Sammantaget
så de harhörselskadade ungdomarFör döva och attgravt

på teckenspråk någotfinns knappastbehov undervisningav
RGD i Orebro.gymnasieutbildningen vidverkligt alternativ till
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För övriga ungdomar med hörselskada finns däremot mångai
fall möjlighet väljaatt mellan olika alternativ, antingen att

Örebrostudera vid RGH i eller i gymnasieskola vid hemorten.
För elever i Västsverige och i Stockholmsregionen finns också
möjlighet läsa vissaatt vid kommunala hörselklasserprogram
i Göteborg och Stockholm.i

Vilket alternativ måste bedömas utifrånär rätt varjesom
elevs behov. Hur elevens hörselnedsättningstor och vilkaär,
effekterna denna har naturligtvisär, betydelse. Mångaav
elever väljer omfattandetrots hörselskador studera påatt
hemmaplan. påDet beror andra ocksåatt aspekter viktiga.är
Det kan ha med geografiskatt närhet,göra sociala aspekter
och inte minst hur väl den kommunens skola klarar attegna

studiemiljön efter elevens behov.anpassa
Med påtanke de individuellaatt behoven och önskning-

skiljer sig det omöjligt någondraär att entydig slutsatsarna
vilket de olika alternativen erbjuder den bästaom av som

kvaliteten. RGH och de kommunala hörselklasserna erbjuder
undervisning småi med anpassade lokaler och lugngrupper
miljö har personal med hörselpedagogisksamt utbildning. För
många elever med hörselskador detta positivt, liksomärgrava
möjligheten träffa andraatt ungdomar med liknande situation.
Mot RGH kan vändas eleverna måsteatt ofta hemifrån,bo

de kommunalamot hörselklasserna vissa elevernaatt kanav
långaha De kommunala hörselklasserna erbjuder interesor.

heller fullständigtett utbud gymnasieskolans utbildnings-av
program.

Fördelarna med studera på hemortenatt bl.a. elevenär att
inte behöver flytta hemifrån och därigenom upprätthållakan
sociala kontakter. Avgörande för studierna kan bedrivasom
med kvalitet på hemorten dock hurär väl kommunen och den
enskilda skolan studiemiljön, vilken specialpedago-anpassar
gisk kompetens skolan har vilketsamt specialpedagogiskt

få.stöd skolan kan Den svenska handikappolitikens mål attär
barn och ungdomar funktionshindermed så långt möjligt bör

fåkunna sin utbildning i den kommunen eller i dessegna
närhet.

De ekonomiska konsekvenserna välja denatt ellerav ena
den andra lösningen skiljer påtagligt.sig De genomsnittliga
kostnaderna för elev RGH,vid bor i elevboendet ochen som
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läsåretfrån 1995/96hemortentill ochhar var casom resor
3.6. kan jämföras medtabell Detta att motsva-371 000 kr se

141 000 och 157 000hade varierat mellanrande kostnad ca
studera vid Alviksskolanshaft möjlighetkr eleven attom

Alviksskolani sitt föräldrahem. användshörselklasser och bott
Även tillbara hänsynexempel. tar ut-här ett manomsom

interkommunal ersättningbildningskostnaden täckssom av-
så RGH vid Al-högre viddenna änoch statligt bidrag är-

hörselklasser.viksskolans
utbildningskostnaderna vidjämförelse mellanVid en

det viktigthörselklasser attAlviksskolansRGD/RGH och är
samtliga DetRGD/RGH erbjuderihågkomma att program.

mindre delförklaraDetta kanAlviksskolan.integör aven
båda Vid jämförel-skolorna.mellan dekostnadsskillnaderna

olyckligt det intekostnader detAlviksskolans attmed ärsen
RGH. Enför RGD ochkostnadernaskiljamöjligt attär

relevant.RGH hade varitendastjämförelse med mer
jämförelsemotsvarandemöjligheterDet saknas att göra

studerarmed hörselskadaför elevmed kostnaderna somen
tillextrakostnadernasigfall inskränkerl vissavid hemorten.

vidhafteleven skulleutrustning ävenhörseltekniskaden som
Oftafall krävs insatser.andraskolorna. l störrede andra

hörselslingorakustiksaneras samt attskollokalernakrävs att
meduppbyggnad,På gymnasieskolansgrundinstalleras. av

kravetstuderas i olika elevgrupper ärmånga olika kurser som
på grundskolan.flera lokalerpå anpassning större änav

också med hänsyn tillgruppstorlekarfalll vissa anpassas
ökade kostnaderleder tillhörselskada. Om dettaelevens

skolanomdisponeringar inompå kan skeberor det genomom
specialpedagogiska insat-särskildakaneller inte. Dessutom

krävas.ser



SOU 1996:167 Gymnasieutbildning för döva, hörselskadade och 65
..... ..

Tabell Kostnad elev för gymnasieutbildning3.6 per av ung-
kr"läsåretmed hörselskada 1995/96,domar i

Kostnader för RGDIRGH Alviksskolans
hörselklasser

1 Utbildning 235 000 141 000 157 000-
finansieratvarav av

%2hemkommunen 27,0 93,6 % 94,3 %- -%2 %75,7 6,4 5,7 %staten- -

2 Boende 105 000 normalt
ñnansieratvarav av

Rg-bidrag %51,9staten-
eleven sjukbidrag 48,1 %-

förtidspensioneller
00033 Resor ej lokal 31 normalt

finansieratvarav av
Rg-bidrag 100 %staten-

Totalt 1+2+3 371 000 141 000 -157 000
finansieratvarav av

hemkommunen 17,1 % 93,4 % 94,3 %- -
71 % 6,4 % 5,7 %staten- -

eleven sjukbidrag 13,6 %- -
förtidspensioneller

ÖrebroKällor: CSN.kommun,
1 Genomsnitt för elev bor i elevboende och har hemresor, exkl. elevensen som

utgifter föregna resor.
2 Summan hemkommunens och finansiering överstiger 100statens procentav
eftersom kommunen varit överkompenserad via verksamhetsstöd.statens
3 Uppgifter för finansieradesaknas kostnader med elevernas sjukbidrag eller
förtidspension.

Även anpassningarna kan omfattande och därige-om vara
påtagliga kostnader dockinnebära det inte sannoliktärnom

på årde utslaget elevens vid skolan kommeratt tre iupp
motsvarande de kostnader gäller förextrasummor som en

RGDIRGH.elev med elevboende vid Konsekvenserna för

påtagliga.kommunen blir däremot Detta till följd finan-attav
sieringsansvaret skiljer sig mellan de olika lösningarna.

stårVid RGH för kostnadernastaten merparten av som
överstiger programkostnaden. Det gäller utbildningskostna-

står påderna, där hemkommunen för extrakostnad 8 000en

3 164420
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årkronor programkostnaden. Det också förutöver gällerper
boende enligt förordningenoch där 1995:667statenresor

bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolanom
står för hela kostnadenRg-bidraget elevensutövergenom

bidrag. I och med elevens bidrag finansierasatt dennesav
förtidspension stårsjukbidrag eller för indirektstaten en

finansiering denna del boendekostnaderna. Vadäven avav
kapitel 5.gäller Rg-bidraget vidarese

Vid kommunala hörselklasserna situationende är en an-
står för huvuddelenHemkommunerna kostnaderna.avnan.

läsåretvarierade 1995/96 med mellanDet statliga bidraget
påOm000 kronor elev. eleven studerar9000 och 16 per

står kommunen för kostnaderna.hemorten merparten av
samtliga alternativen för vissa hjälpme-Landstinget isvarar

del.
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Gymnasieutbildning svårtför4

rörelsehindrade

Läsåret 1995/96 gick 130 elever på någon de Rh-an-ca av
gymnasieskolorna.passade Enligt Skolverkets statistik över

funktionshinder årelever med gick 630 elever medsamma ca
rörelsehinderi gymnasieskola.annan

4.1 Kort historik

År startade försöksverksamhet1964 med viss gymnasialen
utbildning vid Norrbackainstitutet i Solna. Institutet, deen av

vanföreanstalterna,s.k. stod sedan mångagammalt för rörel-
vård, boende ochsehindrades utbildning. Försöksverksam-

gymnasial utbildning för svårthet med rörelsehindrade och
svårt handikappadeandra anordnades sedan 1 juli 1971 vid

lngemundskolan i Solna. En särskild styrelse, Styrelsen för
vårdartjänst, inrättades bl.a. med uppgift i samråd medatt

SÖSkolöverstyrelsen inkomma till Kungl Majzt med förslag
för försöksverksamheten,och bestämmelser hade sinsom

utgångspunkt förslag dåvarandei den Handikapputred-av
1969:35. Statenningen SOU lämnade statsbidrag till Solna

för lärarlöner. Verksamhetenkommun inkluderade habilitering
föroch elevhem, vilka förstaten svarade kostnaderna. Läs-

året omfattade1973/74 verksamheten 90 elever.ca
På statsverkspropositionenförslag i 1974, enligt underlag

SÖfrån vårdartjänst,och Styrelsen för inrättades fr.o.m.
läsåret 1974/75 försöksverksamhet med integrerad gymna-
sieutbildning för 20 elever vid Skärholmens gymnasium.ca

året flyttades klass på åttasju till frånFörsta elever lnge-en
till Skärholmensmundskolan gymnasium. Skolan var genom

nybyggd väl lämpaddenatt att ta rörelsehindradeemotvar
åtogavtal, enligt vilket Stockholmelever. Ett sig vid Skär-att

ifrågavarandegymnasium bedrivaholmens utbildning för ca
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från träffades Stock-hela landet, mellan och20 elever staten
förstatsbidrag lämnades till kostnaden lärar-holms kommun.

löner skolledning.och
statsrådetdåvarande1983/84:27 deladel propositionen

Integrationsutredningen redovisat i betän-uppfattningden
allmänna1982:19 Handikappade elever i detSOUkandet

skulle möjlighe-regionsamverkanmedskolväsendet, att en
specialanpassade gymnasi-etableraväsentligtöka attterna

på fler platser i Stock-för rörelsehindradeutbildningar änala
statsrådet uppfattningen kostnadernadelade attholm. Vidare

statsbidrag elevens hem-med attinte helt skulle täckas utan
denna bak-ekonomiskt Mothakommun borde ett ansvar.

för utbildningförsöksverksamhetenföreslogsgrund att av
skullegymnasiumsvårt i Skärholmensrörelsehindrade upp-

åstadkomma regionalhalvårsskiftet För1984. attvidhöra
ochfem planeringsregionerindelats ihade landetsamverkan

bl.a. förñckinrättatsplaneringsberedningar ansvarsom
åtgärder förmedel för regionalafördelning särskilt avsattaav

handikapp.elever med
habiliteringsverksamhetomfattandebedrevsl Göteborg en

stiftelsenår kyrkligadensedan 1958för rörelsehindrade av
lands-västsvenskaDiakonigård samarbete med deiBräcke
lands-finansierades huvudsakligenVerksamhetentingen. av

År skolverksamhetviss1961 startademedel.tingskommunala
påbörja med endasttillverksamheten, attanslutning tilli

gymnasienivå. Från ochpåfrån årgrundskolenivå, 1964 även
ÖstergårdBräckeskolverksamheten vidår 1990med sorterar

År överflyttades1987stadsdelsnämnd.under Lundby gym-
detAngereds gymnasium, etttill ävennasieverksamheten

för verksamhe-väl anpassadenybyggda lokalerigymnasium
ten.

tilläggsdirektiv ifickhandikapputredningårs1989 genom
förslagutreda och lämnamed förturuppdrag att om gymna-

ochsvårt rörelsehindrade ungdomarförsieutbildning om
till utbildningenhabilitering i anslutningomvårdnad ochsocial

hållfrånuttalats olikahade1989:54. SkäletSOU attvar oro
gällde fr.tinansieringsansvaretändradedetöver m.o.som

vårdar-förinnebar Styrelsenochjanuari 1987 attden 1 som
avgift för denoch landstingdebiterade kommunertjänst en

rörelsehindradeomvårdnadmedicinskaochsociala som
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elever fick Skärholmensvid gymnasium. Av den samman-
lagda omvårdnadskostnaden svarade elevens hemkommun
för 60 och hemlandstingetprocent för 40 Dettaprocent. an-
sågs fåkunna till följd framföratt allt hemkommunerna inte
skulle beredda omvårdnadsavgiften,betalaatt och attvara
därmed färre svårt rörelsehindrade ungdomar skulle ges
möjligheter påbörjaatt gymnasieutbildning vid Skärholmens
gymnasium.

Utredningens utgångspunkt detatt önskvärt attvar vore
alla rörelsehindrade ungdomar fåkunde sin utbildning i den
vanliga gymnasieskolan. Man pekade pådock för "svårtatt
rörelsehindrade" ofta inte barautgör rörelsehindret i sig, utan
också olika slag tilläggshandikapp, de verkliga hindren iav
skolsituationen. Det kräver lugnare studietakt för andraänen
elever. svårtVidare har rörelsehindrade elever i de flesta fall
behov assistenter i skolan och habilitering. Detav av senare

både fråntid och krafttar skolarbetet. Man konstaterade att
svårastde handikappade fåeleverna såoch har speciellaär

behov gårdet inteatt lokalt i landetsatt alla kommuner eller
alla landsting ha och kompetens för deras ut-ens resurser

omvårdnad.bildning och
Eftersom den här elever olika skäl oftast integruppen av

kunde konkurrera med icke-handikappade påkamrater lika
villkor föreslog utredningen lagfäst till gymnasieutbild-rätten
ning med möjlighet fördela utbildningen på läsåratt fler än

normalt i analogi med vad redan gällde för psykisktsom
utvecklingsstörda.

Ett problem specielltatt anpassad utbildning bara fannsvar
på två i landet. Särskilt dåvarandeorter i den plane-norra
ringsregionen svårtvisade sig deatt rörelsehindrade ungdo-

i mycket liten omfattning gick i gymnasiet. Man hademarna
inte funnit sig lokala alternativ bådaatt eller de special-vare
gymnasierna någon lösning. Därför föreslog utredningenvar
att ett specialanpassatnytt gymnasium skulle Umeåinrättas i

det skulle finnassamt att möjlighet inrättaatt ytterli-senare
specialanpassade pågymnasier Samtligaort.gare annan

dessa gymnasier skulle för fråneleveröppna hela lan-vara
det.
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omvårdnad vid de specialan-elevernasFinansieringen av
sågs Särskilt mindreproblem.gymnasierna ettpassade som

falli vissakostnader höga,upplevde dessakommuner som
skolgång vidtveksamma tillnegativa ellerställde de sig spe-

föreslogmed dettakomma tillrättacialgymnasierna. För att
omvårdnad och boende heltförkostnadernautredningen att

ansåg skulleinte detUtredningen atttäckasskulle staten.av
inte iskulle leda till kommunernaför detta attfinnas risk att

i kommunen.söka lösningar denförsta hand skulle egna
bet.beslutade riksdagen1989/90:92På förslag i prop.

anpassad utbild-1989/90:271 speciellt1989/90:20, rskr. att
svårtför rörelsehind-anordnasgymnasieskolan skulleining

frånutbildning och med den 1Rh-anpassadrade ungdomar
riktasutbildningen skullepropositionen attjuli 1991. l angavs

rörelsehinderfunktionshinderkomplicerademedtill elever -
förfunktionshindermed andrakombinationregelmässigt i -

behandling ocholika formerlivet ochvardagligavilka det av
anspråk. Verksamhetenkraft itid ochmyckethabilitering tar

i Göteborg,och startadeför 100 eleverdimensionerades ca
särskildåtog iUmeå. sigDessa kommunerStockholm och

Frånsådan utbildning.anordnatill regeringen attskrivelse
medverksamhetstartadesläsåret 1993/94medoch samma

också Kristianstad.iförutsättningar

RgRh4.2

svårt rörelsehindradeförgymnasieutbildningRiksrekryterande
Göteborg,således fyra kommuneriRgRh finnselever -

bedrivsUmeå. VerksamhetenStockholm ochKristianstad,
för§ skollagen att "svårtkap. 7 rörel-med stöd i 5 som anger

bestämmerfår regeringende kommunerungdomarsehindrade som
utbildninganpassadspecielltgymnasieskola anordnai sin

27§Av 5kap.utbildning".Rh-anpassadmedgymnasieskola
svårt rörelsehindradframgår med "denskollagen att avses

funktionshinderpå rörelsehinder eller, annatgrund ävenomsom av
studiegång ifölja reguljärhandikapp inte kansamladeföreligger, sitt
gymnasialagenomförakunnaförgymnasieskolan och attsom

Rh-anpassadmed ut-tillgång gymnasieskolatillstudier behöver
habiliteringomvårdnadsinsatser formisärskildabildning och av
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församt vissa elever också i form boende i elevhem ochav om-
vårdnad i boendet".

l Kristianstad och Umeå där verksamheten är yngre er-
bjuds gymnasieskolans samtliga nationella Bådaprogram.
dessa orter utnyttjar flera kommunens skolor. l Göteborgav
bedrevs verksamheten endast vid skola läsåret 1995/96,en
varför Ävenmöjligheterna väljaatt beskuren. iprogram var
Stockholm dessa möjligheter begränsade. Huvuddelenvar av
eleverna studerade vid Skärholmens gymnasium. Göteborgl
återfanns elever endast inom fyra, i Stockholm inom sju deav
nationella Fr.o. läsåret 1996/97 har verksam-programmen. m.
het i Göteborg etablerats vid ytterligare skola.en

4.2.1 Elever

Andelen elever med rörelsehinder går vidare tillsom gymna-
sieutbildning lägre förär samtligaän gymnasieelever. Ca 80

deprocent rörelsehindrade ungdomarna går vi-av numera
dare till gymnasieutbildning, jämföraatt med 60 vidprocent
tidpunkten för års1988 Handikapputredning. Dagens nivå kan
jämföras med 98att samtligaprocent elever från grundsko-av
lan går vidare till gymnasiestudier.numera

Antalet elever vid de Rh-anpassade gymnasieskolorna har
vuxit sedan verksamheten startade i nuvarande form. Det
framgår tabell 4.1 nedan. l och med antaletatt elever harav
ökat har antalet Rh-anpassade gymnasieskolor också ökat i
antal.

Tabell 4.1 Antal Iäsårenelever vid skolorna 1991/92 1996/97-

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97
Kristianstad 5 12 22 33
Göteborg 23 26 25 25 32 40
Stockholm 35 47 47 54 54 51
Umeå 9 15 14 22 25 30
Samtliga 67 88 91 113 133 154
Källor: De enskilda skolorna
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tillantagitselevernahosdiagnosenvanligasteDen som
Cerebralgymnasieutbildningen ärriksrekryterandeden pares,

ochMuskelsjukdomarryggmärgsbråck.vanligast ärCP, näst
diagnoser.också vanligavåldföljd yttre ärtillhjärnskador av

således fleraoch harflerhandikappadeMånga eleverna ärav
framgår tabellpå huvuddiagnosFördelningendiagnoser. av

2.i bilaga3
på tre-bedöms55 procent,eleverna,hälftenDrygt enav

skalas Detsvårighetsgradmedfunktionshinderhagradig
anslags-fördjupadevårdartjänstsförNämndenframgår av

2.bilagatabell 4 ise19991997periodenförframställan -
svårighetsgrad,lägrehadeelevernafem procentCa enav

fåNågra elever,högre.hade40 procentknapptmedan en
de olikamellanpendlarsvårighetsgraddefinierade som

nivåerna.
dedock alltsvårighetsgrad sägerellerdiagnosVarken om

rörelsehind-självadet inteOftasthar. ärelevernabehov som
har behoveleventillskälet attviktigastedeti sig är avret som

motoriskKonsekvensernautbildning.anpassadsärskilt enav
med tek-del kompenseraskan till storfunktionsnedsättning

rörelsehindretstudiegång. Medförlängdochhjälpmedelniska
på-direktfunktionsnedsättningarandraoftadockföljer som

nedsattgäller t.ex.Detsituationen.pedagogiskadenverkar
associationsförmåga. Det kanoch/ellerspråk-, minnes-tal-,

sinnesintrycksamordnaförmåga attbristandeockså gälla en
gymnasie-Rh-anpassadevid deMånga elevermotorik.och

tilläggshandikapp.denna typharskolorna av
anslagsframstäl-fördjupadevårdartjänstsförNämndenAv

följthartidigareelevernaframgår merpartenvidare attlan av
vanligfall iflestadegrundskola, ivanligiundervisningen

undervisnings-särskildistudier elleranpassademedklass

° sigklararelevenfrån normala,detavvikerMotoriken1:Grupp men
personligtofta behovharElevendagliga livet.i detbrapraktiskt relativt av

stöd.socialt
ADL-delarklararelevennedsatt,Motoriken ärGrupp 2: avmen

och/ellerhjälpelevendel behöverTill stor personfunktionen. annanav
sig.förflyttaför att kunnahjälpmedeltekniska

praktiskpersonligbehöverså elevennedsatt attMotoriken3: ärGrupp
dygnet.tillgång helatill hjälpbehöverochalltsetthjälp med i stort

1 ochmellanpendlarförts eleverhar grupp4: Till dennaGrupp somgrupp
ledgångsreumatism.medelevert ex
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gått i skola med be-elever harEn relativt stor gruppgrupp.
särskild undervisnings-flesta fall ii dehandlingsavdelning,

2.i bilagavidare tabell 5Segrupp.
medbehandlingsavdelning för elever rö-medGrundskolor

på bl.a. i Stock-finns vissaRh-skolor, orter,relsehinder, s.k
. vilket innebärskolor, attkommunalaRh-skolornaholm. är

elevervilkaföräldrarnamed avgörtillsammanskommunerna
skolorvid dessaElevernaverksamheten.omfattas avsom

den Rh-an-söka sig tillåtminstone Stockholmitenderar att
frånpå elevervilket attgymnasieskolan görorten,passade

överrepresenterade.bliRh-verksamhet kansärskildmedorter
bedömts till-har dockvid RgRheleverSamtliga tassom

antagningsnämnden ellerantingenpersonkretsen,höra avav
5.kapitelse vidareÖverklagandenämnden

redovisade.bakgrund finns intesocialNågra uppgifter om
fåtal fall underdet ivårdartjänst att ettförNämnden anger

rörelsehind-problematiksocial utöverframkommerhand som
riksgymnasieresurs.orsak till behovetytterligareret är av

Rh-anpassadmedtillnärhet ortmedElever gymna-en
utbildningensöka änbenägna attverkarsieutbildning mer

funktionshinder se diagrammotsvarandemedandra elever
går i Rh-anpas-andelen ungdomar4.1. Särskilt hög är som

Även Mal-i Stockholms,Västerbotten.gymnasieskola isad
Älvsborgs hög. SärskiltandelenIänoch årGöteborgsmöhus,

län. Riksge-KopparbergsochKronobergslåg andelen iär
19på samtliga 15på räknat03 procent,liggernomsnittet -

ånngan
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Diagram 4.1 Andel ungdomar vid de Rh-anpassade gymna-
läsåretsieskolorna 1996/97, länper

i åringarprocent samtliga 15 19 i länetav- -

%
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0.08
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0,04-

0,03.
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Not: Förteckning återfinnslän i bilagaöver

Vanligtvis söker ungdomarna till den gymnasieskola som
ligger hemorten. Det måstenärmast händer dock de hän-att
visas till sitt andra- eller sittt.o.m. tredjehandsval. I vissa fall
väljer då ungdomarna studeraatt vid hemorten för påistället
den Rh-anpassade gymnasieskolan.

4.2.2 Utbildningen vid RgRh

Studie val

Som finns möjlighet följanämnts samtligaatt nationellaovan
vid RgRh i Kristianstad Umeå,och medan Göteborg iprogram

praktiken erbjuder begränsatett urval Imer av program.
Stockholm finns möjlighet att samarbete med andragenom
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skolor erbjuda fler de vid Skärholmensänprogram gymna-
Läsåret 1996/97 återfinns åttasium. elever vid sju till pro-

framgårbilaga 2Av tabell 6 och 7 i hur elevernagram. som
fördelats påantagits vid de olika studieorterna har linjer re-

1991 1995.spektive under periodenprogram -
Under hela perioden 1991 1995 har det vanligaste studie--

handel och kontor respektive handel och administ-valet varit
ration. Linjer eller med social eller samhällsveten-program

också varit vanliga. deskaplig inriktning har Under senaste
åren har medieprogrammet blivit allt vanligare. I Kris-ett t.ex.

medieprogrammet särskilt eftertianstad har just anpassats
elevernas förutsättningar.

förutsättningar följa undervisningen vid deElevernas att
kraftigt. Som exempelnationella varierar mycketprogrammen

eleverna i Kristianstad ochkan 40att procentnämnas ca av
läsåretfull 1995/96. l Göte-Stockholm helt följde studiekurs

Umeå elever med full studiekurs lägre,borg och andelenvar
följdeVissa de övriga eleverna enbartunder 20 procent. av

ochkurser, andra blandning hela kurseranpassade en av
anpassade.

Även möjlighet följa undervisningen i ellerelevernas storatt
kraftigt. För delta i undervisningen iliten varierar storattgrupp

kan följa under-krävs eleven i det aktuella ämnetattgrupp
i Attvisningen takt övriga eleveri ensom gruppen.samma

ele-studiekurs behöver dock inte innebäraelev följer full att
i Eleven kanklarar följa undervisningen storatt avgrupp.ven

Enskildha behov undervisning i litenandra skäl grupp.av
också,förekommer främst stödundervis-undervisning som

ning.

Undervisning och resultat

§ följer den Rh-anpassadeAv 5 kap. 28 skollagen att gymna-
omfattar nationella Av 10sieutbildningen endast program.

framgår bestämmelserkap. § gymnasieförordningen de2 att
för gymnasieskolan i övrigt i huvudsak skallgällersom

frågatillämpas utbildning vid RgRh, intei annatäven om om
beslutat vissa undantag.Regeringen haranges. om
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Således får rektorn enligt 10 kap. §5 gymnasieförord-
sådananingen medge individuella eller gruppvisa jämkningar

långsammarei timplanen medger den studietakt ärsom som
förnödvändig den enskilde eleven. Enligt 10 kap. 6 § kan

också pårektorn begäran befria frånelev delar utbild-en av
ningen i kurs enligt den reguljära kursplanen, utan atten
antalet gymnasiepoäng för kursen minskas utbildning enligt
specialinriktad kursplan. dåDetta gäller eleven svårthar att
tillgodogöra den delensig utbildningen. En elev följtav som

någonspecialinriktad kursplan frågai kurs skall ien om
genomgåttdenna kurs ha den undervisning och verk-anses

ingårsamhet i fullständigtettsom program.
Nivåmässigt varierar undervisningen vid Rh-gymnasierna

från lågstadienivå gymnasienivå, någottill i fallenstaka och
universitetsnivå.till Mycket vanligt elevernaämne t.o.m är att

följer specialinriktad kursplan. förAv betyget elev meden
framgåspecialinriktad kursplan skall undervisningenatt om-

fattat den specialinriktade kursplanen och vilka moment un-
omfattat.dervisningen

Eftersom såelevgruppen heterogen det naturligtvisär är
svårt bedöma resultatet Skolverketsundervisningen. latt av
utvärderingg verksamheten redovisas resultatet detav av

vårennationella i matematik, kurs genomfördesprovet som
på1995 för årskurs åretAv de 35 elever gick tredjetre. som

ansågsriksgymnasiet deltog 21 elever. De övriga eleverna
på A-nivå.inte befinna sig Elevgruppen hade inte samma

Ändåsammansättning riksurvalet i övrigt. försik-görssom en
tig jämförelse mellan resultaten. Den visar medelpoängen iatt
riksurvalet 30, medan medelpoängen för riksgymnasieele-var

18 Medianen i riksurvalet 30poäng. poäng,verna var var
påmedan medianen RgRh 13 poäng.var

påVid kommitténs besök de Rh-anpassade gymnasiesko-
Ioma förhållandet påhar eleverna bara kanatt natio-tas

återkommande.nella aktualiserats någotDetta ärprogram
Skolverket mångai sin Eftersomäven tar rapport.som upp

elever inte har förutsättningar följa nationelltatt ett program
mångahar skolorna falli gjort mycket individuellastora an-

9 svåraRiksgymnasier för elever med rörelsehinder, Skolverkets rapport
101.
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följerofta de ettsjälva formulerar attpassningar. Eleverna
påverket tagits emot ettfast de i självaindividuellt program,

Personalenanpassningar.omfattandemednationellt program
utifrånpositivtskulle attfall deti vissa att vara mermenar

Specialutformat ellerförutsättningar bygga ettvarje elevs upp
utgå från etthellre attänindividuellt som passar,program

ned. Detsedan monterasnationellt senareprogram som
negativ signal.anses ge en

Skolornaproblem för skolorna.ytterligare ettBetygen utgör
innebär delolika modeller. stortdelvisvalttill dethar yttre

studiekursen iföljer ettograveratde eleverdock att som
Är elevenandra.allapå villkorfår betygämne somsamma

delardekursen, betygsättsfrån någon delbefriad somav
fullföljt.kursen elevenvilka delarföljereleven samt avanges

ifullfölja kursplanen ett ämnealls kunnatinteHar eleven ges
Umeå låter dockgenomfört. lharpå elevenvadintyg man

vanligavälja mellanfull studiekursföljerde eleveräven som
"riksgymnasiebetyg". Denågot kallarochbetyg senareman

inte iförutsättningar,förhållande elevernastillisätts egna
kursplanerna.mål iförhållande till de satts uppsom

vid skolanPersonal

lärarresur-någon samlad redovisningidagfinns inteDet av
vissa redo-RGD/RGH föreliggerförSomRgRh.inomserna

bedrivsverksamhetenmedproblem i och attvisningstekniska
elever, vilket attockså undervisar andra görinom skolor som

vanligakommunensRgRh och inombåde inomarbetarlärare
heltvissa eleverdessutomfalletl det härgymnasieskola. är

får sin under-och andraintegreradedelvisintegrerade, vissa
helt i litenvisning grupp.

få fram tillförlit-omöjligtsig attdärför visat nästanDet har
förde totala lärarresursernauppgifterjämförbaraliga och om

går iför de elevergäller främstRgRh. Detvideleverna som
identifiera de lärarresur-möjligtdet attDäremot ärstor grupp.

på i litenundervisningeninriktadesärskiltär gruppser som
får delelever i storstödresurserde extrasamt av.gruppsom
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Tabell 4.2 Lärarresurser läsåretinom RgRh 1995/96m.m.

åakAntal lärare Antal Stöd
liten åakstor liten stor- - - - -

QTUPP QTUPP QTUPP QFUPP
Kristianstad 17 70 4,5 0,4ca
Göteborg 29 29
Stockholm 25 70 7,0 1,0 4,0
Umeå 12 38

Samtliga 65 235 - - -
Källor: De enskilda skolorna

Uppgifterna föröverlag osäkra förär det skallatt möjligtvara
beräkna Iärartäthetenatt vid skolorna. Om antar attman

elever både går i och litenstor fördelar sin tid medsom grupp
hälften tiden i den stora och hälften i den lillaav gruppen var
det 2,9 elever lärare i liten läsåreti Kristianstadper grupp
1995/96. Gör antagande för Stockholm gick detman samma
4,3 elever lärare år. Räknar påbara deper samma man
elever helt gick i liten gick det 1,8 elever läraresom grupp per

Äveni Kristianstad Stockholm.och 2,7 i detta bara ärom
räkneexempel påbaseras bristande underlag antydersom
detta Iärartätheten högatt vid de Rh-anpassade gymnasie-är
skolorna, något naturligtvis beror på den starka indivi-som
dualiseringen undervisningen.av

Flertalet lärare undervisar inom RgRh har inte speci-som
alpedagogisk kompetens. specialpedagogisk kompetens är
generellt ovanlig bland gymnasielärare.sett Bland de lärare

har sin huvudsakliga uppgift undervisa elevernaattsom som
inom RgRh dock andelen högre. l vardera Kristianstadär och
Göteborg har lärare arbetar inom RgRhtre speciallärar-som
kompetens. I Stockholm tre sju lärare undervisarär iav som
liten speciallärare. Dessutom finns två adjunkter medgrupp
speciallärarkompetens. UmeåI finns specialpedagoger5 som
på 15 sin tid handlederprocent lärarna vid den Rh-ca av
anpassade utbildningen. I övrigt arbetar de specialläraresom
inom hela gymnasieskolan. Att lärarna i huvudsak har tradi-
tionell kompetens för undervisa i gymnasieskolanatt bör
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mångabakgrund eleverna inte betin-bedömas attmot avav
gymnasienivåpå i sina studier.signer

påmånga assistent skolan förutsätt-För eleverna är enav
följa undervisningen. Behovetning för eleven skall kunnaatt

från i vissa fallvarierar noll till hundraassistans procent,av
helt själva, andratvåhundra Vissa elever klarar sigprocent.

utsträckning, i samband medhjälp i mindrebehöver bara t.ex.
slutligen behövervid skollunchen, andratoalettbesök samt

i själva undervisningssituationen.hjälp med princip allt,i även
assistenter ivid RgRh knappt 0,6genomsnitt hade elevernal

läsåret 1995/96 tabell 4.3. Personaltätheten inomseskolan
sig mellan skolorna.skiljer avsevärtdenna assistentgrupp

Umeå,och i de riks-högre i KristianstadPersonaltätheten är
undervis-samtliga och hargymnasier erbjuder programsom

påning flera skolor.

läsåret 1995/96vid skolornaTabell 4.3 Assistenter

vid skolornaAssistenter
åak elevantal per- -

0,501 1Kristianstad
0,278Göteborg
0,3819Stockholm
0,60Umeå 15

0,58Samtliga 77
skolornaKällor: De enskilda

också personalfinns viss övrigoch assistenterUtöver lärare
följer den Rh-med elevernavid skolorna arbetar somsom
finns biträ-Vid samtliga skoloranpassade utbildningen. en

på flertaletför RgRh,särskilt orterdande rektor ansvararsom
på ñnns särskilda studie-på Göteborg halvtid. Vidareheltid, i

något finnsfallfall skolsköterska. Ii vissavägledare samt en
Till dettapersonal tillhör skolan.ADB-tekniker. Dennasärskild

Dessa be-och boende.habiliteringpersonal inomkommer
avsnitt nedan.handlas i särskilt
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Kostnader och finansiering

Utbildningen vid RgRh finansieras via förhöjd interkom-en
munal ersättning statligtsamt ett verksamhetsstöd. Utöver
den interkommunala ersättningen för elevens programval,

för samtliga fråntas ut elever kommun, tar sko-som annan
lorna också frånersättningut hemkommunen för assistent i
skolan. Hur denna beräknas skiljer sig dock mellan skolorna. l
Göteborg och Stockholm debiteras elevens hemkommun ett
genomsnitt för samtliga elever. I Kristianstad Umeåoch debi-
teras den verkliga kostnaden för elevens assistent. Staten
står vid samtliga för huvuddelenorterna kostnaderna förav
utbildningen.

Storleken det statliga verksamhetsstödet till utbildningenav
vid RgRh varierade kraftigt mellan Det framgårorterna. av
tabell 4.4. Som förskäl detta förutsättningarnaattanges
skiljer åt,sig vilket skulle påverka kostnaderna. I Umeå och
framför allt i Kristianstad verksamheten underär uppbyggnad,
vilket motiverar högre kostnader. bådaVid dessa orter er-
bjuds dessutom fler bedrivssamt verksamheten vidprogram
flera skolor.

Tabell 4.4 Kostnader och intäkter för undervisning, inkl.
assistent läsåreti skolan vid RgRh 1995/96m.m.

Kostnader Intäkter, elevper
Totalt, Per elev, Statligt Interkom-

tkr kr verksam- munal er-
hetsstöd sättning, kr

elev, krper
Kristianstad 6 991 317 800 253 000 154 500
Göteborg 13 367 417 700 218 800 238 600
Stockholm 12 975 240 300 142 000 158 200
Umeå 7 129 285 200 223 000 144 300

Totalt 40 462 304 200 195 100 174 300
Källor: De enskilda skolorna
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Kostnaderna för utbildning, inklusive assistent i skolan, va-
rierar lika kraftigt mellan orterna det statliga verksam-som
hetsstödet. Det finns dock inget tydligt samband mellan kost-
naderna och det statliga stödet. De redovisade kostnaderna
bekräftar därmed inte antagandet kostnadernaatt högreär
vid de och de harorterna utbildning vid flera sko-nyare som
lor. Högst kostnaderna Göteborg,iär statliga verksam-vars
hetsstöd lågt.relativt Göteborg kompenserarär detta med en
hög interkommunal ersättning Nivån påelev. denna ärper
svår dåhärleda Göteborgatt har den lägsta personaltätheten
för assistenter i skolan.

Den genomsnittliga kostnaden för utbildning, inklusive as-
sistent lågi skolan, enligt de uppgifter påskolorna lämnat ca

1995/96.300 000 kr läsåretelev Intäkterna det stat-per av
liga verksamhetsstödet och den interkommunala ersättningen

i genomsnitt knappt 370 000 kr elev. Intäkterna över-var per
således kostnadernasteg relativt kraftigt.

Liksom för RGD/RGH finns inom RgRh svagheter hos
kostnadsredovisningen för utbildningen. Det uppgif-gör att

börterna tolkas med viss försiktighet. finns ändåDet skäl att
såväluppmärksamma det överskott verksamheternasom

redovisar de delvis oförklaradesamt variationer finns isom
kostnader och verksamhetsstöd.

Svagheterna i kostnadsredovisningen också möjlig-gör att
heterna jämföra kostnaderna föratt olika delar verksamhe-av
terna mellan skolorna begränsad. Den dominerandeär posten
vid RgRh dock, liksom för övrigaär gymnasieskolan, perso-
nalkostnaderna.

4.2.3 Habilitering och boende

För att till riksgymnasiet förantas rörelsehindrade krävs att
eleven har behov habilitering. Det innebär samtligaattav
elever någondel formtar habilitering se tabell 4.5.av av
Andelen elever påbor elevhemmen skiljer sig däremotsom
mellan de olika Göteborgl Stockholmorterna. och bor en
relativt föräldrahemmet.stor andel i det egna

° Uppgifterna på årbaseras utfall för 1995 och kalkylerade kostnader för
år 1996.
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Tabell 4.5 Antal avtalade habiliteringsplatser platsersamt i
läsåretelevhemsboende 1995/96

Antal habiliterings- Antal platser i
platser boende

Kristianstad 22 22
Göteborg 32 17
Stockholm 55 25
Umeå 25 22
Totalt 134 86

várdartjänstsKälla: för fördjupadeNämnden anslagsframställan för perioden
1997-1999.

Habilitering

Habiliteringen påbl.a. i särskilda habiliteringslokalerges
Umeå påskolan, i Kristianstad och skolorna. Habilite-en av

ringen insprängd i elevernas schema. Att habiliteringenär tar
fråntid skolarbetet skäl till undervisningen ele-är ett att av

på skolårRgRh kräver fler för andra elever. Ettänverna
många eleverna i övrigt har behovannat attär ävenav av en

lägre studietakt.

sjukvårdslagenHabilitering regleras i 3 § hälso- och
1982:763 syftar frånoch till planerade och fleraatt genom
kompetensområden åtgärder främjaallsidigtsammansatta

funktionsförmågautveckling bästa möjliga psykisktsamtav
och fysiskt välbefinnande hos den enskilde. Eleven skall
således bibehålla,stödjas stärkaatt och utveckla olika funk-

förmågor så långttioner och för möjligt kunna levaatt ett
självständigt liv. I habiliteringen ingåskall förrepresentanter
de medicinska, sociala, psykologiska pedagogiskasamt
kunskapsområdena. påExempel personalkategorier som
eleven kan ha kontakt med arbetsterapeuter, sjukgymnas-är

kuratorer, läkare,ter, psykologer och logopeder. I habilite-
också ingåringsteamet kan sjuksköterska fritidskonsu-och

lent.

Habiliteringen kan omfatta individuell sjukgymnastisk be-
handling och träning. Denna kan mycket tid, viktigta ärmen
för eleven skall orka med skola och fritid.att Utprovning av
hjälpmedel och anpassningar den fysiska miljön skerav
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också. Individuellt eller i tränar arbetsterapeuternagrupp
vårdpersonlig med eleverna förflyttning,samt kommunikation,

tinmotorik och hanteraatt hjälpmedel. I vissa fall kannya
eleverna få "träningsbo" i träningslägenhet. Dettaen som
förberedelse för framtida livssituation.en

Kurator och psykolog arbetar med elevens psykosociala
miljö. Det kan innebära regelbundna samtalskontakter under
lång tid. Ibland arbetar också med föräldrar och nätver-man
ket eleven. Kuratorrunt arbetar också med sociala och eko-

frågornomiska eleven, medan psykologen ocksårör görsom
bedömningar kognitiva förmågor kan viktigaav som vara ur
inlärningssynpunkt.

Den kontakt habiliteringen vid de Rh-anpassade sko-som
lorna har med skolans personal intryck varieraattger av
mellan Annarsorterna. möjligheten förmedlaär kunskapatt
mellan skolans personal och personalen inom habiliteringen

fördelarna med de Rh-anpassade gymnasieskolorna,en av
jämfört med fåtteleven sin påatt undervisning hemmaplan.
Habiliteringspersonalen kan förmedlat.ex. kunskap funk-om
tionshinder och konsekvenserna dessa till skolans ochav
boendets personal, medan skolans personal kan uppmärk-

problem i undervisningssituationen eleverna börsamma som
stöd klara.attges

Även den kontakt habiliteringen vid de Rh-anpassadesom
gymnasieskolorna har med habiliteringen i elevens hem-
landsting verkar variera. Huvudintrycket kontakternaattär är
begränsade.

Boendet

Flertalet påeleverna riksgymnasierna för rörelsehindradeav
bor i de till verksamheten knutna handikappanpassade elev-
hemmen. fårI boendet eleverna personlig assistans utformad
efter och behov. Eleverna skall delta i dagliga aktivite-var ens

på elevhemmet fåter stödsamt och hjälp i skolarbetet och
tillgång till och möjlighet ha stimulerande fritid.att As-en
sistenterna i boendet inte desamma assistenterna iär som
skolan. Det viktigt frånsärskilja skolan boendetattanses som

elevens privata sfär under fyra, år.är ibland fem
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gymnasieverksamhetenriksrekryterandeJämfört med den
riksgymnasieverksamhetenhörselskadadeochför döva tar

för elevernasmindre uttalatrörelsehindradeför ett ansvar
på olikaskall uppmärksammaselevernafritid. synsättet attär

få krävs fördet stöd i boendet attmöjligheter samt ge-som
assi-ridning Ibland kanskytte,nomföra aktiviteter, som m.m.

sådana tillfällen,vidfölja med eleveninom boendetstenterna
fråneller kontaktperson"ledsagarservice"elevenibland söker

på någonnågot exempelfinns däremot inteDetkommunen.
såungdomsgård ungdomarför riksgymnasiets ärsärskild som

Örebro, påkommunicerabehovdär elevernas attfallet i av
fritidsgård.teckenspråk förklara behovetkan egenav en

boendehabilitering ochPersonal inom

så mångfacetterad verksamhethabiliteringenGenom äratt en
olika yrkesgrupper,inom radpersonalsysselsätter den en

logopeder, kuratorer,arbetsterapeuter,sjukgymnaster,t.ex.
fördelardessasjuksköterskor. Hurochpsykologer resurser

framgår i bilagatabell 8yrkeskategoriernapåsig de olika av
elevårsarbetskrafterantaletgenomsnittligaDet2. varper

4.6.1995/96 se tabellläsåret0,35

läsåretRgRhhabiliteringen vidPersonal vid4.6Tabell
1995/96

åakårsarbetskrafter-

åaklelevåak AntalAntal
0,367,95Kristianstad
0,309,73Göteborg
0,3821,00Stockholm
0,348,48Umeå

0,3547,16Totalt
verksamhetsberättelserKällor: m m

yrkesbakgrund.varierandemycketpersonalenharl boendet
förskol-Umeå återfinns bl.a. barnskötare,ipersonalenBland
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lärare, fritidsledare, fritidspedagog, vårdbiträde, undersköter-
ska och vårdarinna. Merparten personalen påår samtligaav

kvinnor,orter efteräven strävar jämnare könsför-om man en
delning. l genomsnitt antaletär personal i boendet 1,66
årsarbetskrafter boende se tabell 4.7.per

Tabell 4.7 Personal läsåreti boendet vid RgRh 1995/96

åakAntal åaklelevAntal
Kristianstad 32,60 1,63
Göteborg 33,17 1,95
Stockholm 39,00 1,95
Umeå 37,78 1 ,63

Totalt 142,55 1 ,66
Källor: verksamhetsberättelser m.m.

För boende och habilitering har Nämnden för vårdartjänst
fastställt riktvärden vad gäller personaltätheten se tabell 9 i
bilaga 2. Enligt den uppföljning nämnden har gjort liggersom
denna på samtliga inom fastlagdaorter riktvärden. Detta
bekräftas i stort uppgifterna personaltäthe-ävenav ovan, om

i boendetten vid RgRh i Kristianstad Umeåoch pekar på att
det möjligt klara boendetär att med lägre personaltätheten

föreskrivit.än nämnden

Kostnader och finansiering

Enligt kap.5 31 § skollagen får inte avgifter för omvård-tas ut
nad i boendet eller för habilitering. statsbidrag för omvårdnad
administreras Nämnden för vårdartjänst. Eleverna vidav
RgRh betalar påavgift 2 400 kr månad, månadernioen per

året, för kost och logi. För denna avgift kan elevernaom
under vissa fåomständigheter Rg-bidrag.

Kostnaden för omvårdnad årsenligt 1995 bokslut framgår
tabell 4.8. Uppenbarligen redovisar inte de olika orternaav

sina påkostnader framgårDetsätt. de varierandesamma av
kostnaderna för administration.
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omvårdnad årTabell 4.8 Kostnad elev för 1995per
i kronor-

Elevhem Habilitering Totalt
1 2 1+2

400Kristianstad 490 145 800 636 200
Göteborg 000564 200 169 800 734
Stockholm 598 600 150 900 749 500
Umeå 480 000 129 200 609 200

500 684 300Samtliga 533 800 150
vårdartjänstKälla: förNämnden

1 Omfattar elevhemsplatser.köpta

högst ikostnaderna för boende och habiliteringDe totala var
år Göteborgs relativt högaGöteborg Stockholm 1995.och

på läsåret 1995/96deboendekostnader kan delvis bero att
defå bodde i elevhemmen. Dettahade elever attgörsom

fasta elev höga.kostnaderna per var
läsåret 1995/96 tilllogi utgick 62Rg-bidrag för kost och

för helafick dessa 4 400 kronorelever vid RgRh. I genomsnitt
såledesläsåret. mindre bidrag.Detta sig ettrör om

4.2.4 Resor

vidvillkor för elevernagällerFör hemresor somsamma
för hemre-beviljats Rg-bidragRGD/RGH. Antalet elever som

62. från RGD/RGH harläsåret 1995/ge Till skillnadärsor
lfler nitton ochingen dessa beviljats tur retur.än resorav

Av samtliga elevergenomsnitt de beviljats 12har somresor.
specialfordon,färdades 43 med taxi ellerbeviljats Rg-bidrag

tåg med buss.med flyg, med och12 4 en
så få förhar beviljats Rg-bidragOrsaken till eleveratt resor

sjukbidrag ellermånga eleverna vid RgRh harattär av
normaltförtidspension och pensionstillskott ettsom ger

för logipensionsmedel sedan kostnadernaöverskott ärav

" läsåret 1995/96underför tillämpningenRegogörelse avm.m.
1995:667 funktionshindrade elever iförordningen bidrag till vissaom

Rg-bidrag.gymnasieskolan
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betalda. Detta överskott skall användas till b|.a. hemresor. Rg-
bidrag lämnas endast för det antal eleven inte kanresor
finansiera med inkomst pension.egen av

Det intryck förmedlats vid riksgymnasiebesöken är attsom
eleverna ofta inte utnyttjar möjligheten till hemresor fullt ut.
Det vanligt hem oftaär att under första tiden, för attman reser
sedan påkvar elevhemmetstanna och Vissa elevermer mer.
får dessutom sina betalda via riksfärdtjänsten, varför deresor
inte utnyttjar Rg-bidraget för resor.

Kostnaden elev erhåller Rg-bidrag för inomper som resor
RgRh i genomsnitt 31 700 kr läsåret 1995/96. Att kostna-var
den elev högre för eleverna vid RGD/RGH,än trotsper var
färre beror på elevernaatt vid RgRh utnyttjar special-resor,
fordon.

För dagliga har 24 elever beviljats Rg-bidrag. De to-resor
tala kostnaderna för dessa 328 000 kronor. Vadresor var ca
gäller fåvillkor för Rg-bidragatt för dagliga hänvisas tillresor
avsnitt 3.2.4.

Alternativ4.3 till RgRh
Av totalt 760 gymnasieungdomar med återfinnsrörelsehinder

80 i kommunalaöver gymnasieskolor.procent Flertalet ung-
domar återfinnsmed rörelsehinder således inte vid RgRh. Det
gäller elever någotmed lättare rörelsehinder, ocksåmen
elever påvalt studera hemortenatt trots de skulle haattsom
kunnat välja RgRh.

För de rörelsehindrade eleverna saknas kommunala alter-
nativ liknande de de kommunala hörselklasserna innebärsom
för vissa de hörselskadade eleverna. Alternativet till denav
Rh-anpassade utbildningen således studera vidär att gym-
nasieskola i hemkommunen eller inom dess samverkansom-
råde.

För enskild ungdom med omfattande på-rörelsehinderen
verkas valet påmellan studier hemorten och vid de Rh-an-
passade gymnasieskolorna rad olika faktorer. Grund-av en
läggande hur den kommunensär möjligheter erbjudaattegna

fullgottett alternativ l detut. sammanhanget detärser av
betydelse kommunen har gymnasieskola ellerom en egen om
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långa Detdagligakräver ärstudera hemmavalet att resor.
den kräverhabilitering kanhurockså betydelse ges, omav

till eleven.den kommerlånga eller omresor
hel-erbjuda denkan sällanstudera hemmaAlternativet att

gymasieutbildningen kanRh-anpassadedenhetslösning som
skapamöjlighetenRgRh finns attväl. Vidfungerardenge om

verksamhetendelarnade olikamellankompetensutbyteett av
påfinns platshabiliteringenmervärde. Attkan skapa ettsom

förståelse för elevernasökadkanlärarnaattgör t.ex. ges en
svårtså väljer vissamed RgRhfördelardessaTrotssituation.

kommunalavanligastudera irörelsehindrade elever att gym-
förbetydelsekan hafamilj ochtillNärhet vännernasieskolor.

detta val.
medelever ettför emotberedskap att taKommunernas

lokalernavissa kommunerl ärfunktionshinder varierar.svårt
andraiomedelbart problem,någotinnebär inteochmoderna

vissa kommunermiljön. Föranpassningarkrävs stora sesav
handi-dennågot hinder. Man attdock intedetta menarsom

ändå skullelokalernaoffentligadekappanpassning somav
lika benägeninteandra kommunerl ärha gjorts blir manav.

handikappanpassning.iinvesteraatt en
kom-i vanligstuderarrörelsehindersvåramedElever som

lskolan.assistent iofta stödgymnasieskola harmunal av
Till detstöd.specialpedagogiskttillgång tillfinnsvissa fall

LASSLSS ellerenligtassistansutsträckningolikaikommer
förekom-undantagsfall2.5. vissaavsnitt lskoltid seutanför

Habiliteringsinsat-på skoltid.personlig assistans ävenmer
RgRh. Detmed vidjämförtbegränsadeoftaär merserna

habiliteringen.väljer bortsjälvaelevernahänder dessutom att
påmycketbyggernå framgång i studiernaMöjligheten att

elewårdspersonalfrån enskilda lärare,insatserpersonliga
föräldrar.minstintesamt

Sammantaget4.4

ungdo-majoritetenkonstatera attkanSammantaget avman
hemkommuneni denrörelsehinder studerarmed egnamar

svåra rörel-medsamverkansområde. Eleverdesseller inom
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både skolor och vid de Rh-återfinns inom dessasehinder
omfattandegymnasieskolorna haranpassade resurser.som

på elevhem och har hemre-vid RgRh borFör elev somen
mkr läs-totala kostnaden 1,0genomsnittligaden casor var

elev istället valt4.9. Om attåret 1995/96 se tabell samma
fallde flesta lägre.på kostnaderna istudera hemorten är

nedanståendesvårt l detdockmycket att säga.Exakt hur är
utifrån vissa antaganden.därfördettadiskuteras

Rh-anpassade utbild-elev vid denKostnadTabell 4.9 per
1995196"läsåretningen

krKostnad elev,per
200304assistentinkl.1 Undervisning,

i skolan
finansierat avvarav

%257,3hemkommunen- %264,1staten-
150 5002 Habilitering

finansierat avvarav
100 %staten-

8005333 Boende
ñnansierat avvarav

96,5 %Rg-bidragNVstaten o-
3,5 %ellersjukbidrageleven-

förtidspension
000332lokal4 ejResor

finansierat avvarav
100 %Rg-bidragstaten-

1 011 4001+2+3+4Totalt
finansierat avvarav

%217,2hemkommunen- %288,3staten- %°°-1,8sjukbidrag ellereleven-
förtidspension

CSNKällor: Kommunerna,
exkl. elevernasoch har hemresor,bor i elevboendeför elev1 Genomsnitt somen

förutgifter resor.egna
föreftersom intäkternaöverstiger 100 procent,de2 Summan posternaav

kostnaderna.skolan, överstigerassistent iutbildning, inklusive
sjukbidrag ellerfinansierade med elevernasför kostnader3 Uppgifter saknas

förtidspension.
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Till börja med böratt kunna anta att kostnaderna förman
undervisning, inklusive assistent i skolan, ungefär de-är

i hemkommunens skola vid RgRh. Programkost-samma som
naden bör ungefär lika Behovetstor. assistent i sko-vara av
lan bör likartat, möjligen något dåstörre devara
samordningsmöjligheter finns vid RgRh saknas.som

Kostnaderna för habilitering sannoliktär lägre, eller t.o.m.
mycket lägre, för elev studerar hemma vid RgRh.änen som
Det beror på habiliteringenatt vid RgRh i de flesta fall är mer
omfattande den fårelevenän hon eller han. studerarom
hemma. Hur mycket lägre kostnaderna gårskulle dockvara
inte att säga.

De omfattande kostnaderna för boende och finnsresor
bara i Rh-alternativet. Det handlar kostnader på iom genom-
snitt 565 000 kronor år. För elev studerar hemmaper en som
finns istället kostnader för assistans utanför skoltid.

Om antar att elev har assistans 10 timmarman en per
vecka, assistent iutöver skolan, innebär detta kostnad fören
kommunen på 65 000 kronor för 40 veckor. 40 veckorca

månaderde niomotsvarar kostnaderna för eleverna vidsom
elevhemmen slåsskall över.ut

Om istället eleven harantar att behovstörre assis-man av
fårtentstöd och 30 timmar vecka, utöver assistent i skolanper

t.ex. 4 timmar skoldag 10 timmar såunder helgen, blir+per
kostnaden knappt 200 000 kronor för 40 veckor. l detta fall
betalar via försäkringskassan.staten Dessa uppgifter bör
ställas kostnaderna för boendemot och vid RgRh.resor

Sammantaget kan således konstatera kostnadernaattman
för den Rh-anpassade utbildningen i de flesta fall överstiger
kostnaderna jämfört med elev studerat vidom samma gym-

pånasieskola hemorten eller inom kommunens samverkans-
område. Kostnaderna för lokalanpassningar tillkommer, och
kan höga, slåsbör på flera år.ut Dessutom kanvara men
denna investeringartyp tillgodogöras andra elever,ävenav
lärare och påövrig personal skolan långunder tid. Det gäller
bl.a. hiss installeras. Skolan dessutom offentligär lokalom en

utnyttjas för ändamålandra undervisning.änsom
Liksom för RGD/RGH får elevens val studieort storaav

konsekvenser för de olika huvudmännen. Väljer eleven att
studera vid RgRh förstaten 88 finansie-procentsvarar ca av
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Även två eleven bidrar med via sittringen. de procent som
sjukbidrag eller förtidspension och pensionstillskott indirektär

betalar programkostnadstatlig finansiering. Kommunenen
för finansi-i skolan och 17och assistent procentsvarar ca av

påövertiger 100 deeringen. Att berorprocent attsumman
understiger intäkterna.redovisade kostnaderna

Om motsvarande elev väljer studera vid hemortenatt sva-
för programkostnad och assistent i skolankommunenrar

skolanhar behov assistans vid sidanelevensamt, omavom
också denna. Om eleven harunderstiger 20 timmar, ettsom

överstiger 20vid sidan skolanbehov assistans om somav
för personlig assistans,kostnadentimmar täcker staten

kostnaderna för assistent i skolan.normala fall intedäremot i
timmars personlig assistansmed behov tioFör elev aven

ovanståendemed deutanför skoltid antagan-vecka ärper
för kommunen, inklusivekostnadernadena de totala pro-

personligför assistent i skolan ochgramkostnad, kostnad
år, exklusive lokalanpass-000 kronorassistans, 370 perca

ningar.
på 30 tim-behov personlig assistansOm hareleven ett av

kostnad medsjunker kommunensvecka sammamar per
år, exklusive lokalan-kronor300 000antaganden till perca

assi-utgift för personligi detta fallStaten harpassningar. en
pågår.månaderår skolanför depå 200 000 krstans perca

båda fallen för habiliteringen.iLandstinget svarar
kapitelansvarsfördelning, vidareVad gäller se
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Styrning de riksrekryterande5 av

skolorna

föregående framgårbåda kapitlen verksamheternaAv de att

RgRh ocksåRGD/RGH och har likheter,inom storamen
också formellagäller den inramningenolikheter. Det verk-av
kapitel analyseras därförl detta styrningensamheten. av

funktionshinder.gymnasieutbildningen för elever med vissa

fokus påsärskilt likheter och olikhetermed mellanDetta
Med styrning här lagstiftningverksamheterna. samtavses

programmål ocksåkursplaner,och rekryte-läroplaner, men
tillsyn, uppföljning och utvärderingfinansiering,ring, samt

ansvarsfördelning.

Lagstiftning5.1

förlagstiftning ligger till grund den riksrekryterandeDen som
RGD/RGH respektive RgRh påvid skiljer sigutbildningen ett

bådevilket har konsekvenser för denavgörande enskildesätt,
för huvudmännen.och

RGD/RGH påvid baseras i grundenVerksamheten varje
erbjuda samtliga ungdomarskyldighet i kommu-kommuns att

på gymnasieförordningensgymnasieutbildning samtnen
Örebro fårbestämmelse kommun anordnaattom gymna-

språkstördaför döva, hörselskadade ochsieutbildning gravt
från landet. Tillhela detta kommer enligtungdomar att staten

med finansiering. Den enskilde eleven haravtal bidrar dock
kräva utbildningsplats, inte någonformell hellerinte rätt att

överklaga beslut antagning.möjlighet att om
baserasVerksamheten vid RgRh enligt 5 kap. 28 § skolla-

svårtpå ungdomar rörelsehindrade, efteratt ärsomgen
grundskoleutbildning eller motsvarande, haravslutad rätt att

på påfå nationellt gymnasieskolautbildning medett program
En elevRh-anpassad utbildning. tillhör personkretsensom
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§enligt kap. 27 skollagen och har avslutat grundskole-5 som
Omutbildningen kan inte nekas plats. hon nekas plats finns

överklaga beslutet.möjlighet att

Antagning5.2

den riksrekryterande gymnasieverksamhetenAntagningen till
för hörselskadade respektive rörelsehindradedöva och gravt

också på följdflera avgörande bl.a. tillelever skiljer sig sätt,
består främstregleringen. Skillnaderna iden rättsliga attav

RGD/RGHfattas värdkommunen förantagningsbesluten av-
utbildning för RgRh,Nämnden för Rh-anpassadoch av

går vid Skolväsendetsför RgRh överklagabesluten att-
överklagandenämnd, däremot inte för RGD/RGH.

RGD/RGH5.2.1

RGD/RGH enligt gymnasieförordningenAntagning till avgörs
Örebro kommun. Om antaletför utbildningen istyrelsenav

sökande skall vid urvalet hänsynplatser räcker till alla tasinte
Då påRGD/RGH. bristutbildning vid ingentill behovet av

så någothar inte heller behovplatser har förelegat, attav
uppstått. förklarar den spridning vadDettaprioritera stora

ihörselnedsättning vid RGH redovisatsgäller uppmätt som
hörselskadade elever har sökt sigkapitel l princip alla som

antagits.till skolan har
ÖrebroochVarken förordningen eller avtalet mellan staten

för antagningen till elever medkommun stöd begränsaattger
Bådepåtagliga RGD/RGH:sbehov särskilda resurser.mer av

hållna.3.2 och avtal mycket allmänt lförordning se avsnitt är
utbildningenavtalet att avsedd för ungdomarsägs "är ärsom

nedsatt hörsel, ungdomarhandikappade ingen eller samtgenom
genomgåttspråkstörning specialskolan".med och som

5.2.2 RgRh
särskild nämndtill Rh-gymnasiernaAnsökningar prövas av en

för Rh-anpassad utbildning vilkenNämnden är gemensam--
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för de fyra gymnasiekommunerna. Ledamöterna i nämnden,
skall mellan sju och elva till antalet, SIH.utses lsom vara av

nämnden skall bl.a. finnas företrädare för gymnasieskolan och
grundskolan för desamt rörelsehindrade. Nämnden ocksåär

så alla riksgymnasieorternasammansatt att är representerade
med vardera förrepresentant antingen skola, habiliteringen
eller boende. l övrigt SIH, Nämnden vårdartjänstär även för
och Svenska kommunförbundet representerade. Kommunför-
bundet för närvarandeär representerat Kommunförbun-av
dets länsavdelning i Stockholm.

Liksom för RGD/RGH lagstiftningenär inte helt entydig vad
målgruppengäller för verksamheten. Preciseringen svårtav

rörelsehindrad i kap.5 27 § skollagen kan tolkas olika se
avsnitt 4.2 nedansamt under överklagande.

Antalet ansökningar och antalet harantagna varierat över
åren se tabell 5.1. Efter förstatt ha minskat tiden,över
ökade bådeantalet sökande och inför läsåretantagna
1995/96. Antalet ansökningar kan jämföras med 1989 årsatt
handikapputredning bedömde behovetatt rörde sig 20om ca

25 elever år. Nämnden för vårdartjänst NV räknar medper-
att 50-tal elever kommerett årligenatt antas under perioden
1997 1999. Inför läsåret 1996/97 har elevertre tackat nej till-
erbjuden flera påplats, i fall grund de erbjuditsatt plats påav

skola de själva önskat.än En elev har avlidit.annan
Att antalet elever högreantagna förväntatär berorän enligt

pånämnden kunskapenatt värdet gymnasieutbildningom av
och den Rh-anpassadeatt utbildningen finns har ökat.om
Betydelse ocksåhar ungdomskullarnas storlek och antalet
funktionshindrade elever, liksom hemkommunernas bered-
skap påeller brist beredskap att ta elevernaemot och tillgo-
dose deras sammansatta behov. Att få bo i elevhem samt att
utbildningstiden kan förlängas har också betydelse. Vid
kommitténs påbesök Rh-gymnasierna har också möjligheten
att träffa andra med liknande funktionshinder och fåatt
kamrater framstått viktig faktor. Att antalet antagnasom en
elever har ökat kan inte påminst bero tolkningenatt lag-av
stiftningen har förändrats tiden.över
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Efterfrågan på IäsåreninförriksgymnasieplatserTabell 5.1
1991/92 1996/97-

Läsår 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97
65 7049 69 45 44Ansökningar

10 3 2 10 132antagna
Återtagna 4 811 2 3eller 1

lösningannan
48 40 39 51 49ANTAGNA 46

Antagna efter
1 2 2överklagande

svåra rörelsehinder, Skolverketsför elever med rapportKälla: Riksgymnasier nr
101.

påverkas,skolorna har ökatantalet elever vidAtt det totala
också gymnasieskolanovanstående faktorer, attutöver avav

vidtreårig programval. För eleveroberoendeär avnumera
innebär detgymnasieutbildningen attRh-anpassadeden

år.i fyramajoriteten studerar

Överklaganden

och intesökt till RgRhden anta-Som harnämnts somovan
möjlighetRh-anpassad utbildning attförgits Nämndenav

Skolväsen-överklagas hosBeslutetdetta beslut.överklaga
placering vid vissöverklagandenämnd. Beslutdets gym-om

överklagas.dock intenasieskola kan
hartolkningsutrymmerelativtAtt lagstiftningen ett stortger

då beslut har överklagats.nämndensvisat sig i de ärenden
år fall överklagats,1991 har tolvSedan inrättadesnämnden

läsåret 1996/97. Feminförgäller antagningensju dessa avav
bifallits Överklagandenämn-överklagandena harde tolv av

den.
från särskolan. Dengällt eleveröverklaganden harFlera

överklagandet. Dettaefterförsta eleverdessa antogsav
så föri lagen elevförtydligande attjuli 1995 tillledde den 1 ett

gått Att antagningfår i särskolan.RgRh inte hatillatt antas
elevernationella innebärtill attsker endast somprogram

Rh-anpassadebehöriga till dengått särskolan intetidigare i är
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Övrigagymnasieutbildningen. frånelever särskolan har till
fåttföljd detta avslag i Överklagandenämnden.av

En elevgrupp har tillkommit till verksamheten inomsom
RgRh beslut i Överklagandenämnden elever medärgenom

årMBD/DAMP. Nämnden biföll från1994 ansökan två elever
påtagliga fysiska rörelsehinder,utan med bl.a.men

bådaMBD/DAMP. fallen tvål redovisade överklagande-av
nämndens ledamöter avvikande mening. De anförde bl.a. att
den Rh-anpassade utbildningen föravsedd mycketär ett

svårtbegränsat antal rörelsehindrade elever, har behovsom
så och samordnade detstora inte praktisktatt ärav resurser

möjligt påanordna detta denatt gymnasieorten. Till denegna
de elever med diagnosen MBD/DAMPatt integrupp menar

hör. De behov bör istället kunna tillgodoses inomsenares
för individuellt anpassad utbildning i vanligramen en en gym-

nasieskola. Det bör det anmäldesatt avvikandenämnas
mening i samband med antagningsnämndensäven ursprung-

avslag. Inför läsåretliga beslut 1996/97 har överklagan-om
två pådenämnden bifallit överklaganden bl.a. grund soci-av

ala skäl.
De fall där Överklagandenämnden har bifallit överklagan-

mellandena antyder skillnad antagningsnämndens ochen
överklagandenämndens tolkning definitionlagensav av
personkretsen. Det leder till tolkningsskillnader främstärsom
skollagens formulering den Rh-anpassade gymnasieutbild-att
ningen riktar sig till på"den grund rörelsehinderett eller,som av

funktionshinder föreligger, sitt samlade handikappäven annatom
studiegång Antag-inte följakan reguljär i gymnasieskolan

ningsnämnden tolkar denna formulering det föreliggerattsom
på påtagligtkrav eleven skall haett att rörelsehinder förett att

kunna till den Rh-anpassadeantas gymnasieutbildningen.
Överklagandenämnden lägger mindre vikt vid detta krav och

istället de behoven.poängterar sammansatta

5.3 Finansiering
stårElevernas hemkommuner och tillsammans förstaten

finansieringen bådeverksamheten vad RGD/RGHgällerav
och RgRh.

4 16-1420
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5.3.1 Utbildning

både RGD/RGHfinansieras vid och RgRh viaUtbildningen en
kombination av

verksamhetsstöd ochstatligt-
ersättning.interkommunal-

verksamhetsstödStatligt

statliga verksam-omfattningen detRGD/RGH reglerasFör av
år.belopp elev ochlämnas medhetsstödet i avtal. Det ett per

för bidragetutgjordes basenSom redovisats i kapitel 3 ettav
första elevernapå elev för de 425171 857 krbelopp per

till 450 elever,läsåret 1995/96. elever därutöver,För upp
skulle115 kr elev. Vid 450 eleverdet 103utgjordes perav

påverksamhetsstödgenomsnittligt statligtdetta givit ett
läsåret 5.2.år 1995/96 se tabell loch168 000 kr elevper

och därmed bidragetantalet elever lägrepraktiken pervar
elev högre.

Örebro gällerkommunmellan ochNuvarande avtal staten
med hjälpuppräknas ettjuli 1995. Beloppetfr.o.m. den 1 av

utbild-Avtaletregeringen fastställer.skolindex avsersom
år i Ersättningenförlängs medningsinsatser och ett taget.

stödåtgärder åtför särskildatill kostnaderinte bidragavser
elever. Medel fördövblindatilläggshandikappelever med

ocksåfinnsändamål särskilt. Ett avtalsådana anvisar staten
döva och hörsel-för utbildningenmellan och kommunstat av

utvecklingsstörda elever.skadade
finns mellan och deNågot motsvarande avtal inte staten

gymnasieutbildning.anordnar Rh-anpassadkommuner som
åtagandenursprungligavärdkommunernas attDäremot finns

här medutbildning. Staten bidrarRh-anpassadanordna även
budgetåret sig1995/96, sträckerInförverksamhetsstöd. som

verksamhetsstödmånader, beslutades statligtett18över om
månaderläsåret 1995/96 12 stödför ettRgRhtill gavsom

harkr. Sedan desspå 142 000 och 253 000elev mellanper
räk-till ändrat elevantalmed hänsyn samtbidraget justerats

med skolindex.nats upp
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I takt med antalet elever vid de Rh-anpassadeatt gymna-
ocksåsieskolorna ökat harhar det statliga verksamhetsstödet

framgårökat. tabell 5.2, redovisar de beslutadeDet av som
läsårenbidragen inför 1991/92 1995/96.-

tkrförTabell Statligt verksamhetsstöd utbildning,5.2

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
2 300 4 560 5 566Kristianstad --

4 438 4 274 4 680 7 002Göteborg 1 497
6 410 179 8 120 7 810Stockholm 3 743 7

Umeå 824 3 923 4 764 5 300 5 575

18 517 22 660 25 953Totalt RgRh 6 064 14 771
Örebro 331 61660 574 63 996 74 162 74 75

991 101 56966 638 78 767 92 679 96Totalt
åren,Statsliggaren för de respektive UtbildningsdepartementetKälla: samt

Örebro kommun.avtalen mellan ochstaten
mánderbudgetårets månaderför 18 räknats till 121 För 1995/96 har bidraget om

läsåretmotsvarande 1995/96.

såväl RGD/RGHstatsbidraget tillSkolverket administrerar
utbildningen. BidragetRh-anpassade avsett attden ärsom

Både för RGD/RGH ochextrakostnader i utbildningen.täcka
behov högre lärartäthet i övrigaRgRh gäller det bl.a. änav en

gymnasieskolan.
för mellan verksamheternaEn avgörande skillnad staten är

åtagande, för närvarandeRGD/RGH tillavgränsatatt är ett
åtagandet för begrän-450 elever, medan RgRh intehögst är

pådå RgRh elevernasverksamheten vid baserassat. Detta
utbildning.till Rh-anpassadrätt

Interkommunal ersättning

påverkar intestatligt verksamhetsstödFörekomsten ettav
interkommunal ersättning ele-värdkommunernas tillrätt av

RGD/RGH för RgRh.varken för ellerhemkommuner,vernas
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består bådeDen interkommunala ersättningen för RGD/RGH
och RgRh programkostnad och ersättningextraen somav
läggs till denna.

får fastställa25 § skollagen regeringen dennaEnligt 5 kap.
Enligt förordningen SKOLFS 1992:44ersättning.extra om

för vissa handikappade elever vid studier iersättningextra
skall den ersättningen 4000gymnasieskolan extra utgöra

både RGD/RGH RgRh.kronor termin och elev, inom ochper
dåKristianstad i förordningen verksamheteninte nämntär

årinte där 1992.hade startat
endast inom RGD/RGH denl praktiken det extraär som

den inter-läggs till programkostnaden iersättningen som
Vid4000 kronor termin.ersättningenkommunala är per

gymnasieskolor debiteras hemkom-Rh-anpassadesamtliga
kostnaden för assistent iprogramkostnaden samtmunerna

genomsnittGöteborg och Stockholmskolan i ett avsom-
Umeåochskolorna, i Kristianstadassistentkostnaderna vid

för varje elev.faktiska kostnadernamed de
interkommunalaväljs för denVilken modell extrasom

för elevensbetydelseha relativersättningen kan stor
den extraSom exempel kan attnämnashemkommun.

mellan 0 ochskolan varieradeför assistent iersättningen
läsåretKristianstadvid RgRh iför elevernakronor200 000

hadegenomsnittdebiteratskommunerna ett1995/96. Hade
på kronor elev.knappt 100 000legatden istället per

boende vid RgRhoch5.3.2 Habilitering

boende för eleverhabilitering ochomvårdnadMed avses
finansierasomvårdnaden RgRh stateninomRgRh.inom av

vårdartjänst.förNämndengenom
fastställshuvudmännentill de olikaKostnadsersättningen

Social-huvudmännen ochmellanårligen förhandlingarefter
vårdartjänst.för lmed Nämndeni samarbetedepartementet
för den verk-grundenöverenskommelsenbilaga till anges

ställsoch vilka kravskall bedrivassamhet somsom
efter ungdomarnasskallinsatsernadenna. Att anpassas

vidaresärskilt. Huvudmannenbetonas ärindividuella behov
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årligenskyldig redovisa ekonomisktatt utfall lämnasamt att
Överenskommelsenverksamhetsberättelse. godkänns för

del regeringen.statens av
Liksom för verksamhetsbidraget för utbildningen har stats-

bidraget omvårdnadsinsatsernatill vid RgRh ökat i takt med
antaletatt eleverantagna har stigit. Det framgår tabell 5.3av

nedan.

omvårdnadsinsatserTabell statsbidrag5.3 till vid RgRh, tkr

Läsåret 1991/92 1992/93 993/941 1994/95 1995/96
Kristianstad 3 700 8 400 11 800- -
Göteborg 10 000 13 200 13 300 11 100 14 600
Stockholm 21 800 23 200 24 100 23 000 24 000
Umeå 6 100 7 300 9 600 12 400 11 400

Totalt 90037 43 700 50 700 54 900 61 800
várdartjänstsKälla: Nämnden för fördjupade anslagsframställan för perioden 1997

1999-

Liksom för verksamhetsbidraget för utbildningen saknar
möjlighet påstaten att, krav effektiviseringar,annat än genom

begränsa utgifterna. dåDetta antalet platser inte begränsatär
mångautan hur eleverstyrs de tillhörattav som genom

personkretsen har antagits till den Rh-anpassade utbild-
ningen.

5.3.3 Rg-bidraget

Enligt förordningen 1995:667 bidrag till vissa funktions-om
hindrade elever i gymnasieskolan lämnas s.k. Rg-bidragett
för skäliga kostnader för kost, logi och service. Bidra-annan

ocksåget för fräntill och hemmet, för dagligages resor resor
till skolan för merkostnader påsamt grund elevens funk-av
tionshinder. Bidraget lämnas endast för den del kostnadenav

överstiger den fårersättning eleven formi delssom som av
sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring, dels pensionstillskott enligt lagen
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1969:205 pensionstillskott. Rg-bidraget, bl.a. kanom som
utgå såvältill elever vid RGD/RGH vid RgRh, administre-som

Centrala studiestödsnämnden CSN.ras av
Totalt läsåretbetalades 25 mkr i Rg-bidrag 1995/96ut se

tabell 5.4. Den största motsvarande 60posten, nästan pro-
utgifterna, stod kost, logicent och service för. Utgif-av annan

för kost, logi och service förekommerter uteslu-nästanannan
för RGD/RGH.tande elever vid Detta i och med boendetatt

vid finansieras vårdartjänstRgRh i huvudsak via Nämnden för

se 5.3.2. Den andraavsnitt utgiftspostenstora utgörs av
stårelevernas hemresor, för 40 de totalaprocentsom ca av

utgifterna. Utgifterna för dagliga och för merkostnaderresor
står förtillsammans mindre de totala utgif-än procenten av
terna.

läsåretTabell 5.4 Utbetalda belopp i Rg-bidrag 1995/96
fördelade efter skola och kostnadsslag, tkr

RGD RGH RgRh Totalt
Hemresor 2 975 2755 1 966 10 215
Dagliga 10 1 29 41resor
Kost, logi och 4 133 10 189 273 14 596

serviceannan
Merkostnader 22 94 5 121

Summa 139 15 5607 2 274 24 973
Källa: Redogörelse för tillämpning läsåretunder 1995/96 förordningenm.m. av
1995:667 bidrag till vissa funktionshindrade elever Rg-i gymnasieskolanom
bidrag. CSN 1996-07-08

Vad finansieringengäller elevernas såle-boende finnsav
des avgörande skillnad bådamellan de skolformerna. Fören
elever finansierasvid RgRh boendekostnader elevavgif-över

vårdartjänst.Nämnden förten För elever vid RGD/RGHav
finansieras dåde med Rg-bidraget, och förendast den del av
kostnaden överstiger sjukbidrag förtidspensioneller ochsom
pensionstillskott. Elevavgiften för kost och logi vid RgRh
fastställs vårdartjänst.Nämnden för Läsåret 1995/96av var

månadden 2400 kronor månader,i nio totalt 21600per
kronor elev.per
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Av eleverna vid RGD hade hösten 1995 90 procentca
sjukbidrag eller förtidspension och pensionstillskott. Vid RGH

eleverna.gällde detta 50 procent Pensionsbeloppenca av
i genomsnitt 100 månad,5 kr efter skatt,var ca per en summa

för elever i kommunens boende går till betalaatt boen-som
det. Den "avgiften" således hälften så vidstoregna var ca
RgRh för den genomsnittliga eleven med sjukbidrag ellersom
förtidspension och pensionstillskott vid RGD/RGH. l vissa fall,

sjukbidraget eller förtidspensionen inte täcker elevavgiftenom
vid RgRh, kan dessa eleveräven Rg-bidrag för finansi-att

elevavgiften. Detta dock mindreär vanligt.era
ÖrebroEleverna fåri betala för boendeservice under pe-

rioden september till och med månad.maj Priserna fastställs
Örebro kommun, inför läsåret 1996/97 efter diskussionerav

med CSN. Avgifterna för de olika boendeformerna framgår av
tabell Som framgår5.5. tabellen avgifternaär i de flesta fallav
så höga elevernasatt sjukbidrag eller förtidspension och
pensionstillskott inte räcker för täcka avgiften,att Rg-utan
bidraget får fylla ut.

Tabell 5.5 Avgifter för olika boendeformer vid RGD/RGH
månad,kronor månader årnioper per-

Läsåret Läsåret1995/96 1996/97
Elevhem 21 859 22 495
Elevvåning 16 120 14 859
Elevkollektiv 11 146 13 397
Veckohem 8 762 10 429
Elevlägenhet 5 287 4 784
Källa: Redogörelse för tillämpning läsåretunder 1995/96 förordningenm.m. av
1995:667 bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan Rg-om
bidrag, CSN 1996-07-08

Att eleverna vid RGD/RGH får använda sina sjukbidrag eller
förtidspensioner och pensionstillskott för finansieraatt sitt
boende grunden förutgör kritik riktats Rg-bidra-moten som

2 Kartläggning den ekonomiska situationen för elever vidav
riksgymnasierna för döva, hörselskadade svårtsamt rörelsehindrade
ungdomar RFV ANSER 1995:18.
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enligtdet särskilda bidraget1995den 1 juli ersatteget som
1987:406. Tidi-arbetsmarknadsutbildningförordningen om

kritikenbehålla bidrag. Den verkligasinañck elevernagare
får använda sinaelevernafrämstdock inte mot attriktas

vid RGD/RGHAtt elevernaboendet.för finansierabidrag att
gymnasieung-jämfört med andradessadisponeradetidigare

månad fall till problemledde i vissavarjedomar stora summor
förhållande hardagens attKritikensocial karaktär. mot merav

uppfattar dagens situa-RGD/RGHvid attmed attgöra man
bormellan eleveromotiverade skillnadertion innebär som

bor ifår behålla bidrag och desinaochhemma som
också med elevernajämför sigelevboende. Mankommunens

boende.fast avgift i sittbetalarRgRhvid ensom
sjukbi-till elevernasrelateratgenerelltRg-bidraget settär

skall utnyttjaså förstelevernaförtidspension, attdrag eller
förtids-ellersjukbidragetinnebärKonstruktionen attdessa.

för ökadeersättningför dessa eleverpensionen som enses
sjukbi-funktionshindret. Attföljdlevnadsomkostnader till av

funktionshindradeutgår till vissaförtidspensiondrag eller
förhål-års ålder dockfrån med 16 ettoch ärredanungdomar

Handikapputred-bl.a.utredningar,flera tidigarelande som
dock inteNågon ändring harotillfredsställande.funnitningen,

del.i dennaskett reglernaav
1996:113SOUdock förslagföreliggernärvarande ettFör

åldersgrän-höjaarbetsskadekommittén attfrån ochSjuk- om
årlägst 18 samtförtidspension tillochsjukbidragför somsen

undantagsvis skall kunnaförmåner inte annat ändessaattom
vårdbi-föreslåsår17 attperiodenutgå studier. För t.o.m.vid

föreslås handi-års ålderutgå, attfr.o.m 18drag skall kunna
ellerfrån sjukbidragetutgå. Till skillnadskallkappersättning
medbidrag,dessastorlekenjusterasförtidspensionen av

bor i elevhemstuderar,tillhänsyn mottagaren m.m.,om
föråldersgränsenhöjningEnde betalasredan innan ut. av

arbetsskade-Sjuk- ochförtidspension enligtochsjukbidrag
för Rg-således få konsekvenserskulleförslagkommitténs

bidraget.
påpekat kommu-gånger har attfråga CSN flera ärEn som

samtidigt33 § kanSL 5 kapinackorderingnalt stöd för ges
RGD/RGH.vidkostnaderförRg-bidrag ochmed samma
RGD/RGHåtta 326 elever viddehade endastEnligt CSN av
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läsåret 1995/96 uppgivit de harRg-bidrag attansökt omsom
hemkommun. Beloppenför inackordering sinbeviljats stöd av

190 och 2 600 kronorfall varierat mellan 1i dessahar per
månad.

för inackorde-på skyldigheten bidragattCSN pekar att ge
dessa eleverefterlevs kommunerna samt attsällanring av

inackorderingför stöd tillmedräknades ansvaretinte när av
frånskolväsendet fördes sta-offentliga överelever inom det

föreslår därför sinCSN i1 juli 1992.dentill kommunernaten
införsläsåret 1995/96 detförRg-bidragen attutvärdering av

stöd förkommunaltinnebärskollagen atttillägg iett som
skall lämnasvid RgRh, inteför eleverliksominackordering,

RGD/RGH.vidför elever
via Rg-finansierasför hemresor,Statens kostnader som

för RgRh. Detför RGD/RGHhögre änbidraget, avsevärtär
RGD/RGH vidgårpå fler elever vid ändetbl.a.beror att
beviljas ersättningockså på vid RgRhelevernaRgRh, attmen

frånskillnaddärför de tillbl.a.Det attför färre senareresor.
sjukbidrag ellersinaRGD/RGH inte harvid använteleverna

avgifter i boendet.pensionstillskott förochförtidspensioner
förutgår Rg-bidragdärför inteRgRhvidTill eleverna resor

försjukpensionsjukbidrag eller attsinaförrän de använt
eleverdessutombeviljarkommunerVissafinansiera dessa.

riksfärdtjänst.vid RgRh
vidför elevernaemellertid högreKostnaderna ärresaper

behovetföljdDetta bl.a. tillRGD/RGH.RgRh vidän avav
står överskjutande kostna-för deRg-bidragetspecialfordon.

läsårets börjanfrån vidutbildningsortenför till ochderna resa
återresorfram- och18 ytterligareför högstoch slut samt

förbostadsortenoch den ordinariemellan utbildningsorten
närstå-någonellerfamiljemedlemföreleven eller annanen

ende till eleven.

Sammantaget5.3.4

verksamhetenför finansieringformernaSammantaget är av
svåröverskådliga. UtbildningenRGD/RGH och RgRhvid

ochbåda elevernas hemkommunfallenfinansieras i avav
ersättning skiljer sigför interkommunalFormernastaten.



106 Styrning de riksrekryterande skolorna SOU 1995:167av

dock. Finansieringsansvaret för boendet följer helt olika prin-
ciper, med olika utfall för den enskilde eleven. Bara hemresor,
dagliga och merkostnader enligtersätts prin-resor samma
ciper inom för Rg-bidraget.ramen
Avtal reglerar finansieringen och villkor i övrigt finns försom
RGD/RGH vad gäller utbildning, däremot inte för boende. För
RgRh finns istället avtal för omvårdnad, däremot inte för
utbildning.

5.4 Tillsyn, uppföljning och utvärdering

5.4.1 Statens tillsyn

Det nationella tillsynsansvaret för utbildningen vid RGD/RGH
respektive RgRh åligger Skolverket. För habilitering och
boende för den nationellaär ansvaret tillsynen formellt sett
inte reglerat. Nämnden för vårdartjänst har verksam-ettsom
hetsmål säkra kvalitetenatt i omvårdnadsinsatserna vid
RgRh. Däremot har de någotinte formellt tillsynsansvar.

Vad gäller habiliteringsinsatser verksammaav personer
inom yrken lyder under hälso- sjukvårdslagenoch gällersom
det knutet till yrkesrollen. Socialstyrelsenär har iansvar som
detta sammanhang det centrala nationella tillsynsansvaret.
Vidare kan anmälningar i enskilda ärenden till Hälso-göras

sjukvårdensoch ansvarsnämnd.

5.4.2 Statens uppföljning och utvärdering

Uppföljningen och utvärderingen verksamheterna vidav
RGD/RGH och RgRh mycket ojämn.är För vissa delar av
verksamheten har kommittén haft fåproblemstora framatt
jämförbara frånnyckeltal verksamheterna. framgårDet av
kapitel Någon3 och 4. löpande redovisning enkla nyckeltalav

lärartäthet, kostnad elev saknas i Somstort.som per m.m.
orsak till svårtdet fåatt framär att nyckeltal verk-attanges
samheterna del värdkommunernasär vanliga gymnasie-av
skolor.
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RGD/RGHuppföljning och utvärdering respek-Statens av
perspektiv utbildningen, habilite-ske olikative RgRh kan ur -

Skolverket Nämnden förhelheten. ochring och boende samt
för delarvårdartjänst idag definieradehar redan ansvar av

detta.
följa alluppgift och utvärderaSkolverket har att uppsom

vid RGD/RGH ochgymnasieutbildning. Verksamheterna
från uppföljningdetta. SkolverketsRgRh inget undantagutgör

RGD/RGHverksamheten vid respektiveoch utvärdering av
mål finns förbakgrund de generellaRgRh bör ske mot av som

utbildningsresultat med vilkagymnasieskolan och samtavse
uppnås.insatser dessa

Någon uppföljning resultat och lärarresursersystematisk av
RgRh sker dock inte löpande.vid RGD/RGH respektivem.m.

årligen. deantalet elever vid skolorna lDäremot redovisas
vårenbåda Skolverket publicerade 1996utvärderingar som

omfat-uppgifterdock vissa resultat. Däremotredovisas om
Skolverkets uppdrag redovisatade inte att resurser.

vårdartjänst har följa och utvärderaNämnden för att upp
gymnasiesko-vid de Rh-anpassadehabilitering och boende

nyckeltal löpande. Huvudmännenslorna. De presenterar
utfall lämna verk-ekonomisktredovisa samt attattansvar

Målframgår avtal med dessa.samhetsberättelse statensav
årliga mellanöverenskommelsen stati bilaga till denanges

följa ochNågot motsvarandeoch kommun. att uppansvar
Något finnsRGD/RGH saknas. avtalboendet vidutvärdera

Örebrodock uppgifter den hyraheller. CSN redovisarinte om
för boendeformerna.de olikakommun tar

uppföljnings- ochsaknas uttalat ut-l andra avseenden ett
RGD/RGH respektive RgRh. Ingenvidvärderingsansvar

för följa utvärdera hursåledes ochmyndighet har attansvar
såväl RGD/RGHverksamhetsstöd användsdet extra som

från för utbildningenfår UtbildningsdepartementetRgRhsom
ungdo-respektive rörelsehindradedöva, hörselskadadeav

förstärkning skolansmedelDessa utgör resurseren avmar.
för det skallelever,för utbildningen dessa t.ex. att varaav

Möjligheternasmå undervisningsgruppermöjligt haatt m.m.
försvårasnyttjas attfölja dessahur extraatt avresurserupp

mål användas till.för vad de skalldokumenteradedet saknas
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Örebrol avtalet mellan ochstaten kommun för utbildningen
döva elever och elever med hörselskada eller språk-av grav

Örebrostörning visserligen årligenatt kommun skallanges
lämna redogörelse ekonomisk redovisning församt verksam-
heten till NågraUtbildningsdepartementet. definierade påkrav
vad redovisningen skall omfatta dock inte. För RgRhanges
saknas motsvarande avtal för utbildningen.

Framför allt vid RgRh skulle också kunna tänka sigman en
löpande uppföljningsammantagen verksamhetenav som

helhet, bl. avseende samverkan mellan utbildning, habili-a.
tering och sådanboende. En uppföljning skulle dock kräva

mål för verksamheten, något också sak-gemensamma som
bådaSkolverkets studier verksamheten vidnas. av

RGD/RGH från vårenoch RgRh 1996 dock påexempelär
enstaka studier verksamheterna, delvis med dettaav per-
spektiv. Studierna genomfördes på uppdrag regeringen.av

5.5 Ansvarsfördelning

ovanståendeAv det framgår det statliga föratt ansvaret
verksamheten vid RGD/RGH och RgRh splittrat mellanär
Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Nämnden för
Rh-anpassad utbildning, vårdartjänst,Nämnden för Skolver-
ket CSN.och Via Rh-konsulenterna har SIH indirekt roll ien
förhållande till de Rh-anpassade gymnasieskolorna. De är
ofta involverade i planeringen rörelsehindrad elevsav en
fortsatta skolgång.

ÖrebroDet lokala sammanhålletansvaret inomär kommun
för RGD/RGH. Huvudmän för utbildningen påinom RgRh är
samtliga kommunen. omvårdnadsinsatsernaorterna För är
kommunen huvudman i Kristianstad Umeå,och medan an-

påligger landstinget i Stockholmsvaret stiftelsenoch Bräcke
Diakonigård i Göteborg.
För RGD/RGH innebär detta att

Utbildningsdepartementet sluter avtal med kommunen om-
utbildningsplatser,

värdkommunen för antagning, utbildning ochsvarar-
boende,
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mindreprogramkostnad ettsamtförhemkommunen svarar-
kostnader,för extratillägg

utbildningentillbidragadministrerar statensSkolverket-
utvärderingochuppföljningför tillsyn samthar avsamt ansvar

utbildningen,
bo-bl.a.delfinansieringförRg-bidragetviaCSN avsvarar-

ende och resor.
det attinnebärRgRhFör

medöverenskommelseharUtbildningsdepartementet en-
Rh-anpassaderbjudaskalldessaattvärdkommunerna om

utbildning,
antagningenstår förutbildningRh-anpassadförNämnden-

till utbildningen,
överklagadebehandlaröverklagandenämndSkolväsendets-

antagningsärenden,
förNämndenmedsamarbeteiSocialdepartementet-

omvårdnad,förhuvudmännenmedavtalträffarvårdartjänst
för kostna-programkostnad samtförhemkommunen svarar-

modeller,enligt olikaskolaniför assistentderna
utbildningentillbidragstatensadministrerarSkolverket-

utvärderingochuppföljningtillsyn samtförhar avsamt ansvar
utbildningen,

habilite-finansieringförvårdartjänstförNämnden avsvarar-
boendet,omvårdnad iinklusiveboende,ochring

utbildning,förvärdkommunen svarar-
boende,ochhabiliteringförhuvudmänlokalaolika svarar-

finansieringendelarförRg-bidragetviaCSN avavsvarar-
främst resor.

ansvarignågonfinnsRgRhRGD/RGH ellerförVarken
denhurutvärderaochföljauppgift attmedmyndighet upp

verksamhets-Utbildningsdepartementetsextra somresurs
något tillsynsansvarfinnshellerlnteanvänds.bidrag utgör

RgRh.vidboendeochhabiliteringfördefinierat
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överväganden förslagoch6

institu-hand deförsta rentbehandlar idelbetänkandeDetta
riksrekry-vid deverksamheternaförförutsättningarnationella

svårtochhörselskadadeför döva,gymnasieskolornaterande
ocksåframgårnedanstående attdetAvrörelsehindrade.

frågeställningar tillradmedavvaktavalt attkommittén har en
skall kunnabedömningarnaförDetta attslutbetänkande.sitt

barnsamlade utbildningenför densammanhangi ettgöras av
också eftersom flerafunktionshinder,medungdomaroch men

behandlasde börprincipiellså art attfrågeställningar är av
för sinaunderlagfullständigtharkommittén ettförst när mer

bedömningar.
princi-vissakommittén dockredovisarnedan6.1avsnittl

kommittén attfrågorfalli flerabedömningar,piella avsersom
till.tillbakakomma

utgångspunktbedömningarprincipielladessaMed re-som
avseendeförslagsina6.8avsnitt 6.2ikommitténdovisar -

med omedelbaråtgärdaskommittén börenligtvad mersom
valetpersonkrets,frågorfrämstgällerDetverkan. avom

uppföljning ochbetygsättning,antagning,utbildningsprogram,
finansieringavseende samtfrågorvissautvärdering samt

Genomgående innebäransvarsfördelning.ochorganisation
existerande system.inomjusteringardeli dennaförslagen

tydligareoch skapapersonkretsenpreciseraSyftet attär en
riksrekryterandevid deverksamhetenförinstitutionell ram

huvudsakbör iavsnitti dessaFörslagengymnasieskolorna.
läsåret 1998/99. ltillantagningeninförgenomföraskunna

ekonomiska konsekvenser.vissaredovisas6.9avsnitt
genomgå-kommitténanvänderinledningsvisSom nämnts

skerprövningför denantagningbegreppetende av per-som
deRGD/RGHtill samtansökanvidsonkretstillhörighet m.m.

innebär avvikelseDetgymnasieskolorna.Rh-anpassade en
intagning.använder begreppetskollagstiftningenfrån som

fråga avsnitt 6.4.1.på idennasinutvecklarKommittén syn
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l tillämpliga delar gäller slutsaterna i det nedanstående
Örebroför utbildningenäven i döva och hörselskadadeav

ungdomar med utvecklingsstörning.

6.1 Principiella bedömningar

6.1.1 Utgångspunkter
Kommitténs förslag bakgrund såvälmot måldeses av som
formulerats för den svenska gymnasieskolan för densom
svenska handikappolitiken utifrån påsamt kravet effektiven
resursanvändning. För gymnasieskolan innebär detta mycket
kort allaatt ungdomar, oberoende kön, geografisk hemvistav

sociala ochsamt ekonomiska förhållanden skall ha lika till-
gång till likvärdig utbildning. Varje individ bör utifrånmötasen
sina förutsättningarskilda och behov. Kommunerna och i
vissa fall landstingen har för erbjudaansvaret att ungdomar
med avslutade grundskolestudier eller motsvarande utbildning
i gymnasieskolan. Elever med utvecklingsstörning har rätt att
efter skolpliktens upphörande itas gymnasiesärskolan.emot

Den handikappolitiska målsättningen påbaseras alla män-
niskors lika värde och lika syftarrätt och till full delaktighet och
jämlikhet. Enligt FN:s standardregler bör utbildningen av
ungdomar med funktionshinder integrerad del denvara en av
ordinarie utbildningen. Lösningar med särskilda skolor eller
undervisningsgrupper bör utgöra undantag, i vissa fallärmen

förutsättning för uppnå deatt övergripande handikappoli-en
målentiska delaktighet och jämlikhet. Enligt standardreg-om

lerna gäller detta i första hand för döva och dövblinda.
Med utgångspunkter,dessa bakgrundsamt mot kravetav

på effektiv resursanvändning, kommittén flertaletatten menar
ungdomar med funktionshinder bör få sin gymnasieutbildning i
hemkommunens gymnasieskola eller inom dess samverkan-
sområde. Undantag från denna närhetsprincip fåbör ochvara
väl motiverade. Det dennaär mot bakgrund verksamhe-som

vidten de riksrekryterande gymnasieskolorna för döva, hör-
selskadade och rörelsehindrade bör bedömas.
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riksrekryterande gymnasie-6.1.2 Behov av
för hörselskadade ochdöva,utbildning

rörelsehindrade

för döva, hör-gymnasieskolornariksrekryterandeSedan de
förutsätt-etablerades harrörelsehindradeochselskadade

såväl gymnasie-väsentligt attningarna förändrats engenom
båda refor-genomförts. Dehandikappreform harsom en

utförligare i kapitelbeskrivsmerna
urvalsskolan iden tidigareGymnasiereformen innebär att

till alla ungdomar ivänder siggymnasieskoladag är somen
till eleverutbildningenMöjligheternakommunen. att anpassa

Studierna kan underomfattande.behovmed speciella är
år. Eleverlängre tidbedrivas trevissa förutsättningar änöver

kanspecialutformadepå ochde nationella programmen
program ochreduceratfrån flera kurserbefrias elleren

förlängd undervisning.kursereventuellt läsa dessa genom
möjlighe-finns vidare storaindividuellaInom de programmen

efter elevensoch studietaktenundervisningenter att anpassa
och behov.förutsättningarindividuella

svåra funk-medinnebärHandikappreformen att personer
Enligt lagenomfattande stöd.erbjuds etttionshinder

funktionshindradeservice till vissa1993:387 stöd ochom
stödpersonkrets tilllagens rätttillhörLSS har personer som

ekonomisktassistent ellerpersonligbiträdei form avava
till boende iLSS vidaresådan rättassistans.stöd till ger

för ochservice barnmed särskildbostadfamiljehem eller
Omföräldrahemmet.utanförbehöver boungdomar som

utgårveckaöverstiger 20 timmarassistansbehovet perav
i lagenreglerasassistansersättning. Denna rättstatlig

LASS.assistansersättning1993:389 om
rskr.1995/96:SoU15,beslutriksdagensEnligt

stöd inom barnom-bl.a. behovet1995/962262 klargörs att av
LSS ellertillgodoses viainte börskola i principochsorg

Det börverksamheten.kommunalaLASS, inom denutan vara
krävstill deatthuvudmannens att somresurserseansvar

tillförs verk-funktionshindrades behovtill denmed hänsyn
specialpedago-personaltäthet,höjdsamheten, t.ex. genom
omständigheterUnder särskildaelevassistans.ellergiskt stöd
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skall dock assistansersättning kunna utgå för den tid perso-
vistas i kommunal verksamhet.nen

Gymnasiereformen och handikappreformen innebär sam-
mantaget möjligheterna föratt ungdomar svåramed funk-
tionshinder studera iatt den kommunen eller dessegna
samverkansområde har påtagligt.ökat Det gäller med undan-

för detag döva och hörselskadade ungdomar bero-ärsom
ende få sin utbildning påatt teckenspråk. Kommitténav
bedömer medatt, undantag för elevgruppen vid RGD, så har
behovet särlösningar de riksrekryterande gymnasie-av som
skolorna minskat sedan skolornas tillkomst.

Kommittén konstaterar samtidigt verksamhetensatt om-
fattning vid de Rh-anpassade gymnasieskolorna istället har
ökat. Antalet elever årligenantas överstiger dessutomsom
den lntegrationsutredningen förväntade nivån. Förklaringarav
till verksamhetenatt har bl.a. införandetväxt anses vara av

treårigaden gymnasieskolan flersamt att ungdomar med
svåra gårrörelsehinder i gymnasieskolan i dag tidigare.än
Kommittén konstaterar samtidigt att personkretsen har vidgats

tiden, och inte längreöver överensstämmer med de ursprung-
liga intentionerna se vidare avsnitt 6.2.

Utvecklingen inom RGD/RGH har inte varit densamma som
vid de Rh-anpassade gymnasieskolorna. Antalet elever vid
RGD har förhållandevisvarit konstant, medan antalet elever
vid RGH först ökat för återsedanatt minska.

Att antalet ansökningar till de Rh-anpassade gymnasiesko-
lorna till RGH fortfarandesamt bådehögt, gymnasie-är trots
reform och handikappreform, kan ocksåemellertid förklaras

gymnasiereformenatt relativtär Kommunernassettav ung.
och skolornas mognad behovenatt möta hos elever med olika
behov ojämn. Gymnasieskolornaär förfogarännu i begränsad
utsträckning specialpedagogisköver kompetens. Kommittén

detatt viktigt denär att gymnasieskolan har denmenar nya
kompetens krävs för att elevermöta med olika typersom av
behov, bl.a. elever med funktionshinder. Kommittén attiavser
sitt slutbetänkande åtekomma till behovet specialpedago-av
gisk kompetens i grundskola och gymnasieskola hur detsamt
skall kunna tillgodoses.

Den i vissa fall fördjupade specialpedagogiska kompetens
krävs för elever svåramed funktionshinder kan dock intesom
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på såvälfinnas skola. förvarje Det gäller elever med rörelse-
hinder hörselskada för elever med andra funktions-och som

viktigthinder. Därför det med väl utvecklad och välär en
fungerande specialpedagogisk stödorganisation kansom

och kommunerna i deras arbete. Kommitténskolornastötta
uppgif-slutbetänkande komma tillbaka till vilkai sittattavser

sådan stödorganisation bör ha, hur den bör organiseraster en
behovför bäst kommunernas och skolornasatt motsvara

huvudmannaskap och finansiering.till desssamt
Många svåra omfat-elever med rörelsehinder har behov av

finns tendens just habiliteringentande habilitering. Det atten
gymnasieåldern mellan barn-i kommer i klämungdomarav

vuxenhabiliteringen. l vissa fall har barn-habiliteringen och
i andra vuxenhabiliteringen. Barnha-habiliteringen ansvaret,

familjerprioriterar ofta de barnen och derasbiliteringen yngre
på problematik det innebäralltid inriktad denoch inte typär av

svårt vuxenlivet. Interörelsehindrad och sigatt närmavara
påvuxenhabiliteringen alltid inriktad dennaheller typär av

uppfattning viktigtproblematik. enligt kommitténs attDet är
fårsvåra rörelsehinderockså gymnasieungdomar med en

anpassad efter deras behov. Av vikthabilitering stor attär
förbereda democh deras föräldrar stödungdomarna attges

vuxenliv. Utöver sjukgymnastik ochför självständigtett ar-
psykologdå insatser kurator ochbetsterapi kan vara avav

vikt.stor

ansvarsfördelning6.1.3 ochResurs-

gymnasiesko-Kostnaderna för elev vid de riksrekryterandeen
fall mycket höga jämfört medlorna i de flestaär sammaom

fått ellerelev sin utbildning i gymnasieskola i hemkommunen
samverkansområde. framgår kapitel 3 ochinom dess Det av

elevhem4. Det gäller naturligtvis främst de elever bor isom
gymnasiesko-vid skolan och särskilt vid de Rh-anpassade

fårövriga elever vid dessa skolor dellorna, även avmen
resursfördelningomfattande Detta innebär ojämnresurser. en

likartade behov vid de riksrekryterandemellan elever med
i hemkommunen. Fördelningenskolorna respektive av resur-

såledesfunktionshinder inte enbarttill elever med styrs avser
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elevernas ocksåbehov utan valet skola. Enligt kommit-av av
téns uppfattning finns skäl söka lösningaratt leder tillsom en
resursfördelning baserad på de behov faktisktelevernamer
har baserad på valet skola.än av

För elever vid de riksrekryterande gymnasieskolorna tar
huvudansvaret, förstaten elever i övriga gymnasieskolor i

första hand kommunen och landstinget vad gäller habilite-
ring. långtgåendeKonsekvenserna det statliga iansvaretav

förstadet fallet kan ickeha önskade effekter, minskarsom
valmöjligheterna för döva och hörselskadade ungdomargravt

svårarespektive ungdomar med rörelsehinder. Konsekven-

ansvarsfördelningnuvarande inte incitament förserna av ger
kommunerna genomföra nödvändigaatt anpassningar av
miljö och undervisning. Det uppnåmotverkar möjligheterna att

resursfördelning efteranpassad elevernas behoven snarare
deras val skola.än av
Enligt direktiven har utredningen frågangenerellt att pröva

ansvarsfördelning mellan och kommun. Detstat innebärom
kommittén i sitt fortsatta arbeteatt kommer konsek-att pröva

åtagandenöverföra i dag statligaatt vad gällervenserna av
funktionshindrade elever i Ungdomsskolan till kommunerna.
Kommittén har valt inte föregripa denna analysatt attgenom

föreslåhär genomgripande överföring ñnansie-en mer av
ringsansvaret för utbildningen vid RGD/RGH respektive RgRh
till kommunerna och landstingen. Bland med anledningannat

ovanstående utesluter dock inte kommittén sådanattav en
kommuna/isering föredra,att helt eller delvis.vore

6.2 Personkretsen

Trots dagens RGD/RGH ingåratt respektive RgRh i värd-
kommunernas ordinarie gymnasieskolor dessa utbild-utgör
ningsalternativ form särlösningar. De dessutomären av
förknippade med höga kostnader, särskilt i fallde eleverna
bor i skolans elevboende. Mot denna bakgrund finns skäl att
bedöma hur elevsammansättningen vid skolorna överens-
stämmer med de ursprungliga intentionerna och med de
utgångspunkter och prinicipiella bedömningar redovisatssom

Utgångspunkten elevernas behov särskilda insat-ärovan. av
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Med personkrets endast hur avgränsasavses gruppenser.
påmed avseende funktionshinder. Andra krav i samband med

till skolorna behandlas under avsnitten 6.3antagning om
utbildningsprogram och 6.5 antagning.om

RGD/RGH6.2.1

§föreslår personkretsen i 9 kap. 1Kommittén att gymna-
fråntill gälla helasieförordningen punkt 1 och 2 preciseras att

landet härrörande
hörselskadade ungdomar i behovdöva och gravt av

Undervisningsspråk,teckenspråk som
hörselskador använd-medungdomar trotsgrava som

harhjälpmedel och övriga stödinsatserningen tekniskaav
gymnasieskola i hem-svårigheter följa undervisningen iatt

samverkansområde.inom desskommunen eller
slutbetänkande med läggaawaktar till sitt attKommittén

förbäst lösesförslag utbildningssituationen gravthurom
språk-språkstörda och dövblinda ungdomar hursamt grav

störning eller talskada bör benämnas.

fårgymnasieförordningeni kap. 9 iEnligt bestämmelserna
Örebro frånanordna utbildning för döva hela landetkommun

på muntlig kommunikation medutbildning byggersamt som
frånför hörselskadade hela landet. Ut-tekniska hjälpmedel

påockså grundsig till eleverbildningen vänder som av
språkstörning slag döva.behöver insatser av samma som

tvåRGD/RGH praktiken uppdelad iVerksamheten vid iär
ungdomar meddelar undervisning döva ungdomar ochav-

teckenspråk RGDhörselskador i behov samtavgrava
RGH.hörselskadade ungdomar Dessutomundervisning av

språkstörda eleverna delvisundervisningen deutgör av en
RGH, liksom undervisningenverksamhet inomseparat av

RGD/RGH.dövblinda elever inom
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RGD

Eleverna inom RGD samtliga iär behov teckenspråkigav en
miljö för uppnå delaktighet.att För dessa ungdomar erbjuder
RGD idag det enda verkliga utbildningsalternativet på gym-
nasienivå, något bekräftas fåmycket dövaattsom av gym-
nasieelever återfinns i andra gymnasieskolor RGD. Somän
framgår läsåretkapitel 3 gick 1995/96 drygt 200 elever påav
RGD.

Behovet få sinatt gymnasieutbildning i teckenspråkigav en
miljö gäller inte bara döva ungdomar också vissautan ung-
domar med hörselskador eleversamt hörselgrava vars suc-
cessivt försämras påoch därmed sikt kommer bli heltattsom
beroende teckenspråk. l praktiken följer dessaav grupper
redan idag påundervisningen teckenspråk inom RGD. Vad

föravgörande behovetär studera vid RGD såledesatt ärsom
inte eleven döv, elevenär utan beroende fåär attom om av
sin undervisning på teckenspråk.

Detta förhållande avspeglas inte i bestämmelserna i 9 kap.
Örebro1 § gymnasieförordningen, att kommun isom anger

sin fårgymnasieskola "1. anordna frånutbildning för döva hela
Kommittén föreslår därförlandet". begreppet dövaatt ersätts

med döva och hörselskadadegravt ungdomar i behov av
undervisning på teckenspråk. Med hörselskadadegravt ung-
domar kommittén ungdomar såhar hör-avser som en grav
selskada de omfattande insatseratt trots inte kan tillgodogöra
sig påundervisning talad svenska, inom för RGH,ens ramen

ungdomarsamt hörselskada kommer försämras såatt attvars
de kommer bli beroende teckenspråkatt för sin kommuni-av
kation. Förtydligandet innebär faktiskaanpassning tillen
förhållanden. Förslaget innebär ingen förändring av person-
kretsen, varför antalet eleverantagna till RGD knappast skulle
påverkas.

RGH

För ungdomar med hörselskada valet skola inte likaär av
självklart för de teckenspråkiga ungdomarna. Förordningsom
och avtal inte heller något stöd vad gäller vilka hörsel-ger
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skadade elever bör till RGH. Av 9 kap. §antas 1som gymna-
Örebrosieförordningen framgår bara kommunatt i sin gym-

fårnasieskola "2. anordna påutbildning bygger muntligsom
kommunikation med tekniska hjälpmedel för frånhörselskadade
hela landet".

Inte heller den proposition prop. på1983/84:27 följdesom
lntegrationsutredningens slutbetänkande SOU 1992:19 och

föregick inrättandet den riksrekryterande gymnasie-som av
någonskolan för hörselskadade vägledning. Som skäl förger

inrättandet riksrekryterande gymnasieutbildning förav en
hörselskadade hörselskadadeatt ungdomar ofta harangavs

svårt,det befinnerde sig mellan hörandeatt ochgruppen
måstedöva de ofta tidigtsamt att välja grupptill-gruppen

hörighet. Till detta kom elever i grundskolan kunnatatt som
följa undervisningen i liten vid denna tidpunkt tvingadesgrupp
gå svårigheteri vanlig klass i gymnasiet- med de det innebar

något ansågs bidra till ungefär hörselska-attsom varannan-
dad elev avbröt sina gymnasiestudier. Den föreslagna verk-

fåsamheten förväntades fullt utbyggd omfattning totalten om
100 elever.

Läsåret 1995/96 antalet elever med hörselskada vidvar
så mångaRGH drygt 210, ungefär dubbelt ursprungligensom

förväntades. både påAtt antalet ökat beror högre antalatt ett
årligen påelever vad förväntades ochantas än attsom gym-

år. årnasieskolan har förlängts till vid RGH fyra, Sammatre,
gick enligt hörselkonsulenterna 390 elever ordinerade hörap-

drygt 240 elever med dubbelsidig hörselskadaparat samt
gymnasieskolanutan ordinerad hörapparat i den vanliga -

vissa fall i särskilda hörselklasser eller hörselgrupper, i flerta-i
let fall i vanlig klass.

l princip alla elever med hörselskada söker till RGHsom
Någon påutbildningen. brist finns vilkettill platser inte,antas

någoninnebär verklig behovsprövning inte sker. Dettaatt gör
eleverna med hörselskada vid RGH har hörselskadoratt av

framgårvarierande grad. Detta redovisningen i kapitelav
Det finns med säkerhet elever i andra gymnasieskolor som
har hörselskador eleverminst lika vissa degrava som somav
går på RGH.

3 från hörselvårds-Enligt Skolverkets statistik insamlad landstingens
konsulenter.
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Att elevernas hemtillhörighet visar ojämnhet i denen geo-
Örebrosågrafiska frånspridningen elever länenatt närmast-

från Västerbottens, Jönköpings och Gävleborgs länsamt är
frånöverrepresenterade, medan elever Stockholm Göte-och

också påborg underrepresenterade pekar detär att även är-
andra faktorer det objektiva behovet spelar vid valetän som

skola. Den geografiska närheten har uppenbarligen bety-av
delse, förekomstenliksom lokala lösningar. Detav senare
förekommer Stockholm och Göteborg,i har hörsel-som egna
klasser.

Som tillorsaker majoriteten eleverna med hörsel-att av
utredningskada inte söker sig till RGH pekar Skolverket i sin

på informationenbrister i till eleverna, behovet kan lösasatt
på Skolverkethemorten sociala skäl. vidaresamt attmenar
fler valfrihet valetsökande skulle eleverna vad gällerstörrege

minskning antalet sökande skullesamt attav program en av
få negativa konsekvenser för den hörselpedagogiska kompe-

förDetta kan expansiontensen. tas argumentsom en av
antalet med hörselskada vid RGH. Skolverket hadeelever
inte bedöma de ekonomiska konsekvenserna sinaatt av
förslag.

utgår frånSkolverkets bedömningar i sin analys elevernas
RGH:s.och den enskilda skolans perspektiv, i det här fallet

tillHär bör dock rekryteringen elever med hörselskadaav
utifrånRGH också Hänsyn börbedömas vidare perspektiv.ett

då för RGH till hurtill kostnaderna verksamheten vidtas samt
påverkaromfattande till RGH möjligheternarekrytering atten

upprätthållaetablera och verksamheter med tillfredsställande
Örebro.påkvalitet andra i landet i Det gäller blandorter än

Göteborg,de befintliga hörselklasserna i Stockholm ochannat
också påmöjligheterna etablera hörselklasser Iik-attmen

pånande villkor andra orter.
Sammantaget kommittén hörselskadadeattanser gruppen

föreslårRGHelever till bör preciseras. Kommitténantassom
därför gymnasieförordningenpersonkretsen i 9 kap. 1 §att

från hörsel-till ungdomar hela landet medavgränsas grava
skador användningen tekniska hjälpmedel ochtrotssom av

4 ÖrebroGymnasieutbildning för döva och hörselskadade; Skolverketsi rapport
102nr
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ifölja undervisningensvårigheterhar attstödinsatserövriga
samverkans-desseller inomhemkommunengymnasieskola i

område.
såbörhörselskadamedungdomarUndervisningen av

Genomhemkommuner.elevernastillgodoseslångt möjligt av
erbju-skallför alla ungdomarhar attkommunernadet ansvar

handi-bakgrund degymnasieskolan och motidas plats av
kommunaltdet i grunden ettmålsättningarnakappolitiska är
för till-krävsanpassningardetillse attatt ensomansvar

denkommerTill detta attetableras.situationfredsställande
för hörsel-förbättrat möjligheternautvecklingen hartekniska

Lands-vanlig klass.undervisningen iföljaskadade elever att
Jämfört medhjälpmedel.nödvändigaförtingen har ansvar

vidför elevboende ochutbildning,förkostnaderna enresor
hem-i elevensmiljönförutgifterna attRGD/RGH är anpassa

fall begränsade.flestaskola i de
hörselklasser,etableraderedanRGH kanAlternativ till vara

Katrinelundsgymnasiet,Alvik ochverksamhet idagenssom
andramedtillsammanssjälva ellereller kommunernaatt

medundervisningsgrupper,mindreetablerarkommuner
svårtnaturligtvis attDethörselpedagogisk kompetens. är

efterfrågade iallainomundervisningsrupperetablera program
låta med hör-eleveralternativ till attgymnasieskolan. Ett

dåkan attisamtliga storläsaselskada ämnen varagrupp
kärn-läsafrån olikalåta eleverAlviksskolani programsom

får övrigade läsamedanlitenitillsammansämnena grupp,
etableramöjligheter attKommunernasi storämnen grupp.

och läge.på storlekberor kommunenssådana lösningar
effekternanågon exakthet uppskattasvårt medDet attär
vid RGH.hörselskadadeförförslagen gruppenovanav

preciseringenföreslagnadock denbedömer attKommittén av
antagningenmärkbar minskningtillskulle leda avengruppen

får dock inteverksamheten dettaigenomslagRGH. Fullttill
följsutvecklingenär. viktigtDet attefter fyraförrän är uppca

efterkommunenochmellanoch avtalet statenatt anpassas
förutsättningarna.förändradede
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Språkstörda ungdomar inom RGH

Enligt 9 kap. 1 § gymnasieförordningen skall utbildningen
enligt stycket utbildning för döva elever "vändaom sig även till
dem på språkstörninggrund behöver insatsersom av av samma

Dettaslag döva". antyder undervisningenatt språk-desom av
störda ungdomarna skulle vid RGD. l praktiken denges ges
istället huvudsakligen vid RGH, i vissa inomämnen särskilda
grupper.

Behoven hos språkstördade eleverna skiljer från såvälsig
RGD:s RGH:s primära målgrupper. Detta varkengör attsom
den undervisning inom RGD eller inom RGH heltsom ges
tillfredsställer deras behov. Till detta kommer elevernaatt

språkstörningmed också har behov stöd logoped ellerav av
specialistkompetens för sin språkstörning.annan

Antalet elever språkstörningmed inom RGD/RGH 18var
läsåret 1995/96. De oklarheter finns hur storsom om gruppen
ungdomar med språkstörningar totalt hurär derassamtgrava
behov ocksåut, detgör oklart hur denstor ärser grupp som
har behov få sinatt gymnasieutbildning i den formav som
RGH i dag erbjuder hur målgruppensamt för verksamheten
bör l dagavgränsas. avgränsas i avtalet mellangruppen
staten och kommunen till elever genomgått specialsko-som
lan, i praktiken Hällsboskolan. Med denna avgränsningavses
kommer antalet elever språkstörningmed framgentäven att

begränsat.vara
Det finns i dag kommuner i sin grundskola erbjudersom

undervisning i särskilda undervisningsgrupper för barn med
språkstörning. Verksamheten har olika benämningar, t.ex.
språkklasser, talklasser eller kommunikationsklasser. Någon
motsvarande verksamhet på gymnasienivå däremotär inte
känd. För att etablera sådan krävs elevunderlagett störreen
eftersom eleverna på gymnasiet följer olika Dess-program.

finns mångautom elever språkstörningmed i vanliga klasser.
Synen på behovet särskilda undervisningsgrupper förav

de språkstörda eleverna går isär. Det gäller både för grund-
Åskolan och gymnasieskolan. sidan hävdas under-attena

visning i särskilda förutsättningär för deattgrupper en
språkstörda eleverna skall kunna tillgodogöra sig undervis-
ningen, å andra sidan vänder sig denmot segregeringman
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särskilda Undervisningen i särskildadet innebär med grupper.
ofta tillfällig lösning, förundervisningsgrupper attses som en

övergå undervisning iför eleven tillskapa förutsättningar att
sannolikt behovet särskildaOm detta skervanlig klass. är av

gymnasienivåpå i grundskolan.mindre ängrupper
för hurdet tidigt attKommittén att ännu är avgöramenar

språkstörda löses ochför elever bästutbildningssituationen
fråga slutbetänkandet.återkomma i denna idärförväljer att

tidpunktockså kommittén inte vid denna ärDet innebär att
vad gällerföreslå några förändringarberedd att gruppen

el/eri avtalet. Ispråkstörda gymnasieförordningen etti senare
behovsbaseradskäl finnafinnasskede kan det att en mer

finns detmålgruppen. sammanhangetI detavgränsning av
överhuvudtagettill detställning ärdock skäl att taäven om

tillfredsställs.elevers behov bästRGD/RGH dessainom som
därenhetliga begreppskapaVad gäller behovet attav -

och talskadagymnasieförordningenanvänds ispråkstörning
ocksåkommitténspecialskoleförordningenanvänds i avser-

båda förordningarnadeslutbetänkandet. låterkomma iatt
målgrupp. Detdefinieraför ärattanvänds begreppen samma

målgrupp.beskriverbegreppendock inte självklart att samma
orsaker,frånvaron tal ha olikaI praktiken kan som gerav
begreppet/en börbehov. Detolika gör attupphov till typer av

personkretsensfördjupad analysefterfastställas först aven
och behov.sammansättning

RGD/RGHungdomar inomDövblinda

också ungdomar. DetdövblindaRGD/RGH undervisasInom
ochomfattande synskadorbåde medungdomargäller döva
Föroch hörsel.princip helt saknarienstaka elever synsom

Örebro från Kommitténbidragfår särskilt staten.de senare
förslag hurslutbetänkande med läggasitt attavvaktar till om

dövblinda ungdo-lösas för debäst börutbildningssituationen
hela utbild-då bedömning börDetta göras avmarna. en

detdövblinda elevernaför de samt sär-ningssituationen av
bådegäller förkrävs. Detspecialpedagogiska stödskilda som

dövblindblivna.dövblindfödda och för gruppengruppen
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6.2.2 RgRh

Kommittén föreslår personkretsenatt i 5 kap. 27 § skolla-
frånpreciseras till hela landet härrörandegen

svårtungdomar rörelsehinderutöver har behovsom av-
så omfattande habiliteringsinsatser under skoltid de inteatt
kan genomföra studierna i gymnasieskola i hemkommunen
eller samverkansområde.inom dess

föreslårKommittén erbjudandet boendeatt ochom om-
vårdnad boendet avståndeti preciseras gällaatt till ele-om

hem omöjliggör dagliga hemresor. För elevervens som av
resavståndskäl inte kan bo hemmaannat gäller kommu-än

enligt socialtjänstlagen eller LSS.nens ansvar

§Enligt kap. 27 riktar sig verksamheten vid till5 RgRh "den
på grund rörelsehinder eller, funktionshinderäven annatsom av om

föreligger, studiegångsitt samlade handikapp inte kan följa reguljär i
förgymnasieskolan och kunna genomföraatt gymnasialasom

tillgångstudier behöver till gymnasieskola med Rh-anpassad ut-
omvårdnadsinsatserbildning och särskilda formi habiliteringav

ocksåför formvissa elever i boende i elevhem ochsamt av om-
vårdnad boendet".i

framgårAv kapitel 4 eleverna vid RgRh heterogenatt är en
på omfattandeställer krav individuellagrupp, som anpass-

ningar förenarverksamheten. Det dem samtligaattärav som
någothar behov habilitering, erbjuds delav som som en av

verksamheten vid RgRh. Däremot skiljer sig elevgruppen, i
vissa fall gäller funktionshindretsvad och elever-avsevärt, art

studieförutsättningar.nas
Majoriteten eleverna vid RgRh har Cerebral Pares CPav

och/eller ryggmärgsbråck. ocksåMuskelsjukdomar relativtär
Någravanliga. har hjärnskador följd våldtill elleryttreav

sjukdom. påSamtliga dessa diagnoser kan omfat-ställa krav
tande Mångainsatser det slag RgRh erbjuder.av som av
eleverna har dessutom eller flera tilläggshandikapp,ett i vissa
fall komplicerade sjukdomar svår diabetes eller epilepsi.som

påverkar mångaDet samlade handikappet falli den pedago-
giska situationen. Eleverna kan ha språk-,nedsatt tal-,t.ex.
minnes- associationsförmåga.och/eller ocksåDe kan ha

förmågabristande samordna sinnesintryck och motorik.att
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Med utgångspunkterde skol- respektive handikappolitiska
relaterats bör de elever till RgRh hatassom ovan som

behov omfattande insatser, bi.a. habilitering. Lagstift-av av
ningens formulering dock visst tolkningsutrymme vadger
gäller graden rörelsehinder. Det har inte minst visat sigav

för Rh-anpassad stårNämnden utbildning, förattgenom som
antagningen till utbildningen vid de Rh-anpassade gymnasi-

Skolväsendetsoch överklagandenämnd tolkar lagenerna,
antagningsnämndenolika lägger vikt vid eleven haratt ett-

svårt rörelsehinder, medan Överklagandenämnden lägger
mindre vikt vid detta, de beho-poängterar sammansattamen

Överklagandenämndens tvåinställning har bi.a. lett till attven.
påtagligaelever MBD/DAMP, fysiska rörelse-med utanmen

läsårethinder, har antagits till utbildningen. Inför 1996/97 har
bifallit två påÖverklagandenämnden överklaganden bi.a.

skäl.grund socialaav
Handikapputredningens betänkande SOU 1989:54l Rätt

för svårttill gymnasieutbildning rörelsehindrade diskuteras
för den föreslagna gymnasieutbildningen.personkretsen

konstaterade huvudregeln bör handi-Utredningen att attvara
kappade och ungdomar integreras i den vanliga under-barn

"svårt föreslåsvisningen. rörelsehindrade" i bristBegreppet
på bättre begrepp. Samtidigt markerar utredningen att en

och för har rörelsehinderrullstolsburen i sig ettärperson som
svårt,betecknas inte denkan ärsom som men grupp som

svårt avsågsutredningen med rörelsehindrad. Iställetavser
målgrupp hade rörelsehindret igemensamt, men somen som

flerhandikappade med behov studie-själva verket lugnvar av
takt, habilitering arbetsterapeuter, sjukgymnaster ocht.ex.av
logopeder ofta med behov personlig assistans isamt av
skolan boende.och i sitt

påprop. 1989/90:92 följde Handi-I propositionen som
kapputredningen markeras personkretsen omfattar eleveratt
med komplicerade funktionshinder rörelsehinder regelmäs--
sigt i kombination med funktionshinder för vilka detannat -

former habilite-vardagliga livet och olika behandling ochav
anspråk.ring tid och kraft imyckettar

deKommittén det viktigt vidatt attärmenar resurserna
förbehållsriksrekryterande Rh-gymnasierna det mycket be-

såsvårt rörelsehindrade elever med behovgränsade antal av
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stora och insatsersammansatta det inteatt praktiskt möjligtär
lösa detta i hemkommunenatt eller inom dess samverkans-

område. svårtMed rörelsehindrad kommittén, liksomavser
Handikapputredningen, elever med behov.sammansatta
Kommittén dock det finns skälatt understrykaatt attmenar
elever till den Rh-anpassadeantas utbildningen bör hasom
det svårtde hargemensamt att fysisktett rörelsehinder. Att

rullstolsburen bör inte tillräckligtett kriterium, intevara vara
heller komplicerad situation i påtagligaövrigt, utanen men
rörelsehinder. Kommittén elever med MBD/DAMP,attmenar

påtagliga fysiska rörelsehinder,utan inte tillhör dennamen
personkrets, inte heller elever påtagligamindreutöversom
rörelsehinder sociala skäl.anger

Det viktigt förekomsten de Rh-anpassadeär att av gymna-
sieskolorna frånhänderinte kommunerna det de haransvar

erbjuda alla ungdomar,att dem med funktionshinder,även
gymnasieutbildning. Huvudregeln bör nödvändigaattvara
anpassningar elevens undervisningssituation samtav av

mångamiljön sker lokalt. l fall detta också denär samhälls-
ekonomiskt lönsamma lösningen. Gymnasieskolan påmest
hemorten bör i dag ha möjligheteravsevärt större erbjudaatt

utbildningsalternativett de Rh-anpassadeän när gymnasie-
måsteskolorna tillkom. Den dock generellt utveckla kompe-

undervisa ungdomar medtens att varierande förutsättningar.
specialpedagogisk kompetens kommer sannolikt bli alltatt
viktigare, förinte enbart funktionshindradeatt demotsvara
elevernas därförbehov, utan gymnasieskolan skall klaraatt
elever med mycket varierande förutsättningar i övrigt.även

Kommittén konstaterar lagstiftningen oklar avseendeatt är
personkretsen för RgRh, vilket har upphov till överkla-gett att
gandenämndens bedömningar flertali fall skilt frånett sig
antagningsnåmndens och enligt kommitténs uppfattning även
från de ursprungliga intentionerna. Kommittén föreslår därför

iatt personkretsen 5 kap. 27 § skollagen preciseras till ung-
dom svårt rörelsehinderutöver har behov så omfat-som av
tande habiliteringsinsatser under skoltid hon eller han inteatt
kan genomföra studierna i gymnasieskola i hemkommunen
eller dess samverkansområde. Med habilitering häravses
insatser olika karaktär, sjukgymnast,t.ex. arbetstera-av av

logoped, kurator, prykolog m.fl. Förpeut, behov omfat-att av



övervägandenSOU 1996:167 förslagoch 127

tande habilitering skall kunna föreligga bör dock krävasanses
eleven har behov insatseratt sjukgymnast och arbetste-av av

rapeut.
l kap. §5 27 vissa eleverna ocksåatt har behovanges av
boende i elevhem omvårdnadoch i boendet. Vadav som

med vissa elever oklart. Det finnsär i dag påexempelavses
frånelever studieortenatt bor i elevhem på villkorsamma

elever fråninte kommer studieorten. Kommitténsom som
föreslår erbjudandet boendeatt och omvårdnad i boendetom
skall preciseras till avståndetgällaatt till elevens hemom
omöjliggör dagliga hemresor. För elever skälannat änsom av
resavstånd inte kan bo hemma gäller kommunens ansvar
enligt socialtjänstlagen eller LSS. Inget hindrar naturligtvis
hemkommunen köpa påplats elevhemmetatt för eleven en
från orten.

Elevernas varierande förutsättningar ställer krav på en
mycket individualiserad Mångaundervisning. elevernaav
undervisas i liten i vissa fall förekommer enskildävengrupp,
undervisning. De skilda förutsättningarna ocksåställer påkrav

arbetssättet efteratt elevernas behov. Lärarna vidanpassas
skolorna visar och uppfinningsrike-stort storengagemang
dom. Majoriteten dock gymnasielärare och saknarär special-
pedagogisk kompetens. Med hänsyn till detta det möjligtär att
också andra utbildningsalternativ kan erbjuda såväl goda
alternativ för vissa eleverna vid Rh-gymnasierna.av

Det liksom för svårtRGH, någonär, medatt exakthet upp-
skatta effekterna för antagningen till de Rh-anpassade gym-
nasieskolorna förslagen Kommittén bedömer dockav ovan.

deatt de genomförs kommer ledaatt till märkbarom en
minskning antalet elever. Fulltantagna genomslag i verk-av

fårsamheten förrändetta inte efter fyra år. Det viktigtär att
utvecklingen följs och verksamheternaatt efterupp anpassas

förändradede förutsättningarna.
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6.3 Utbildningsprogram

Kommittén det viktigt skolsystemet tyd-att attär ärmenar
svåra sådärför elever med rörelsehinderligt och attanser

långt genomföra sina gymnasiestudier medmöjligt bör
andra elever.valmöjligheter somsamma

frånbehörighetskravKommittén att sommenar samma
för gymnasiesko-läsåret 1998/99 kommer gällaoch med att

RGD/RGH ochgälla vid antagningen tilllan i övrigt skall även
gymnasieskolorna, dvs. eleven skall hade Rh-anpassade att

årskursen motsvarande medslutfört i grundskolan ellersista
andraspråk,svenskai svenska ellergodkända betyg som

för kunna till nationelltengelska och matematik att antas
Specialutformat ochtill Dövarespektive program.program

utifrån de särskildahörselskadade elever skall bedömasgravt
påsåledesspecialskolan, kravspråkkursplaner de följt i utan

iFör elever godkända betygtalad och engelska.svenska utan
individuelladessa finns det programmet.ämnen

föreslår Rh-anpassade gymnasiesko-deKommittén att
få såväl specialutformadeanordna nationella,lorna skall som

utbild-bör dock inte innebäraindividuella Detta attprogram.
gymnasieskolorna förlängsRh-anpassadeningen vid de

jämfört med i dag.
föreslår möjligheterna special-Kommittén samtidigt attatt

Rh-anpassade gymnasieskolornavid de tasinrikta kursplaner
bort.

möjlig-regeringen högskolanKommittén förordar att ger
från devid beslut dispenshet beakta funktionshinderatt om

grundläggande behörighetsvillkoren.
föreslår det i skollagen tydliggörs 5 kap.Kommittén attatt

för Rh-anpassade utbildningen.13 § inte gäller denskollagen

utbildningsprogramRGD/RGH möjligheterna väljaVid attär
Enligtför övriga elever i gymnasieskolan. 5desamma som
söka till§ det däremot endast möjligtkap. 28 skollagen attär

gymnasie-vid de Rh-anpassadede nationella programmen
fårgymnasieförordningenoch 6 §§skolorna. Enligt 10 kap. 5

sådana gruppvisa jämk-individuella ellerskolorna dock göra
långsammare studietak-för denningar i timplanen krävssom

frånfår också delarbefria rörelsehindrad elevRektorten. en
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kurs enligt den reguljära kursplanenutbildningen i utanav en
för minskas, specialin-antalet gymnasiepoäng kursen s.k.att

riktad kursplan.
gymnasieutbildningenDe vid den Rh-anpassadeelever

svårt sig undervisningen enligt denhar tillgodogöraattsom
istället läser enligt specialinriktadereguljära kursplanen och

10 kap. 6 § gymnasieförordningen hakursplaner enligtanses
ingårgenomgått och verksamhet iden undervisning ettsom

nationellt Detta innebär elevfullständigt att en somprogram.
genomgått vid de Rh-anpassadenationelltett program gym-

långt ifrån jämförbara medkunskapernasieskolorna kan ha

genomgått vid landets övrigaelev programsammaen som
förekomsten specialinrik-förklaring tillgymnasieskolor. En av

föreRh-gymnasierna etableradestade kankursplaner attvara
Därför behovetgymnasieskolan.införandet den var avnyaav

idag.anpassningarsärskilda större än
påberor ele-specialinrikta kursplanernaBehovet attattav

följa de nationellaförutsättningar att programmensvernas
varför vissa elevernafall begränsade,kursplaner i vissa är av

studie-omfattande individuella anpassningarhar behov avav
till de följer special-finnas flera orsakerkurserna. Det kan att

sig fysiska hinderkursplaner. Det kaninriktade röra om rena
ocksåemellertid sigkurser, det kanfullfölja hela röraatt om

kunskapsmässiga förutsättningarnasaknar de attelevenatt
direktvissa fall har begränsningarnafullfölja kurserna. l an-

l andra fall har detfunktionshindrets attknytning till art. mer
studiesituationen.i den tidigaremed bristergöra

elevernas olika förutsättningar varierarMed anledning av
nivå. Långt ifrån alla elever befinnerundervisningen mycket i

gymnasienivå Ungefärpå i sina studier. 40sig procent av
läsåret 1995/96Stockholm följdeeleverna Kristianstad ochi

såbådaPå andelfull de övrigastudiekurs. orterna var samma
Många påtagligtlåg hareleverna20 procent. avsom ca

kan ha möjlighetojämna studieförutsättningar. De attt.ex.
gymnasienivåpåsamhällskunskap ifölja undervisningen i

mellanstadienivålåg- iklara ellerinte änstor men mergrupp,
matematik.

falletskulle elever i detl gymnasieskolan i senaregemen
Det haråterfinnas inom det individuellanormalt programmet.

gåändamål tillfyra stimulera eleven ettatt överatt senare-

16-14205



överväganden130 och förslag SOU 1996:167

nationellt Specialutformateller det möjligt föratt göraprogram,
ungdomar förena utbildningenatt med anställning, atten
utbilda för udda yrken kunnasamt att speciella behovmöta
hos eleven.

Riksdagen har nyligen beslutat prop. 1995/96:206, bet.
1996/97:UbU5, 1996/97:15rskr. kommunerna skallatt ges
möjlighet erbjuda viss det individuellaatt typ programmet,av
det s.k. preparandprogrammet, till elever, och attgrupper av

sådanaelever skall kunna söka till sådantEttprogram. pro-
frånskall endast för eleveravsett kommunen ellergram vara

kommunens samverkansområde. Huvudsyftet med det indivi-
duella i första hand eleven skall övergåprogrammet är att till

på Specialutformatstudier nationellt eller program.
Frågan huruvida de Rh-anpassade gymnasieskolornaom

bör omfatta individuella har behandlats tidigare.även program
SkolväsendetsMed anledning att överklagandenämndav

frånbeslutat elever särskolan, föreslogs ita emot propositio-
prop. 1993/942242 vissa ändringar i skollagen ettnen om

förtydligande bestämmelserna i kap. så5 28 § skollagenav
gå måsteden skall Rh-anpassad utbildningatt som vara
påbehörig till utbildning nationella i gymnasieskolan.program

Riksdagen avslog förslaget och tillkännagav regeringenatt
borde möjligheten ändra utbildningsutbudet vidattöverväga
Rh-gymnasierna till omfatta individuella bet.att även program
1993/94:UbU20, rskr. 1993/942421.

återkom frågan årsRegeringen i i 1994 budgetproposition
prop. 1994/952100. Där underströks intentionerna bakomatt
införandet den Rh-anpassade utbildningen sörja förattav var
tillgång till gymnasieutbildning för den mycket lillaäven grupp
svårt rörelsehindrade elever för vilka det inte praktisktär

påmöjligt anordna denna den gymnasieorten. Detatt egna
gäller ungdomar har behov och samordnadestorasom av

personal med speciell kompetensoch vad gällerresurser
ansågutbildning och habilitering. Regeringen det inteatt

någrafanns pedagogiska eller andra skäl införa indivi-att
ansågsduella Istället det olyckligt i denatt attprogram. vore

svårtlilla rörelsehindrade elever inkludera de utveck-grupp
lingsstörda eftersom dessa för-eleverna, kräver ytterligare
stärkning i form andra lärare Regeringen förslog därföretc.av

lydelse i kap. 28 § skollagennuvarande 5 till Rh-att rätten
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svårttillkommer rörelsehindradeanpassad utbildning ungdo-
efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande.mar

grundskoleutbildning ellerUttrycket avslutad motsvarande
föreskrivsmed vad i 5 kap. 1 § skolla-överensstämmer som

framgårförarbetena till den bestämmelsenAv attgen.
särskoleutbildning inte kan grundskoleutbild-motsvaraanses
ning.

läsåretFrån tilloch med antagningen gymnasieskolan
på svenska1998/99 kommer ställas krav godkända betyg iatt

andraspråk, frånengelska och matematikeller svenska som
för skall tillgrundskolan eller motsvarande elevernaatt tas

Övrigaoch till specialutformadenationella program program.
på individuellaelever kommer detatt tas emot programmet.

söker till de Rh-anpassade gymnasiesko-För eleverna som
på godkänt i svenska eller svenskalorna innebär kravet som

andraspråk, matematik radikalt förändradeengelska och
Då omfattarförutsättningar. ansökningshandlingarna inte

någonså med exakthet hurbetyg saknas möjlighet att ange
påmånga elever skulle ha klarat kravet god-dagens somav

kända betyg i dessa tre ämnen.
överlämnandekonferensermed stöd bedö-Bland annat av

för den Rh-biträdande rektorerna meddock de ansvarmer
utbildningen vid skolorna 40anpassade tre att procentav ca

skulle ha klarat detta krav. Ca 30dagens elever procentav
någoti En likaskulle inte ha klarat godkänt ämnena. storav

hade klarat godkänt i vissa de30 treprocent,grupp, avca
godkäntAv de elever klarat i vissa ämnenaämnena. som av

skullefinns klar tendens de antingen klarat godkänt iatten
språken matematik. Hela 40 dennaelleri procent av grupp

språken, inte i matematik. Man kangodkänd i sägamenvar
begåvningsprotilojämn typisk fördessa haratt ären som

vid de Rh-anpassade gymnasieskolorna.vissa elevernaav
påInförandet godkända betyg i svenska ellerkravetav

andraspråk, engelska och matematik kommersvenska som
således, undantag innebärainga görs, att att storenom

idag till den Rh-anpassadeeleverna tassomgrupp av
på funk-utbildningen De elever grund sittstängs ute. avsom

begåvningsproñltionshinder ojämn kan klara vissahar en
svårarepåbra nationellt kan ha medämnen ett program, men

viktigt dessa eleverandra. Kommittén detatt attäranser ges
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förutsättning följa undervisningen vid den Rh-anpassadeatt
åstadkommasutbildningen. Det kan antingen ettgenom

undantag från påkravet godkänt betyg i svenska eller
andraspråk,svenska engelska och matematik ellersom

den Rh-anpassade utbildningenatt föröppnas ävengenom
individuella program.

Sammantaget kommittén det viktigt skol-att attärmenar
svårasystemet tydligt och därför elever medattär anser

så långtrörelsehinder möjligt bör genomföra sina gymna-
siestudier med valmöjligheter andra elever.samma som

Kommittén detta samtidigtatt innebär behörig-attmenar
hetskraven till utbildningen skall desamma. Kommitténvara
föreslår behörighetskrav från läsåretoch medatt samma som
1998/99 gälla för gymnasieskolan i övrigtkommer att skall

gälla vid antagningen till RGD/RGH de Rh-anpas-även samt
sade gymnasieskolorna, dvs. eleven skall ha slutfört sistaatt
årskursen grundskolan eller motsvarande med godkändai

andraspråk,betyg svenska engelska ochi svenska eller som
till nationellt respektive tillmatematik för kunnaatt antas

Specialutformat Döva och hörselskadadegravtprogram.
utifrån språkkursplanerelever bedömas de särskilda deskall

således påföljt krav talad svenska ochi specialskolan, utan
engelska. För elever godkända betyg i dessautan ämnen
finns individuelladet programmet.

detta med anledning ele-Med anledning samt attav av
vid de Rh-anpassade gymnasieskolorna redan i dagverna

kommit-har mycket individuellt anpassad utbildning anseren
begränsningen till nationella inom den Rh-tén att program

gymnasieutbildningen bör bort. Kommitténanpassade tas
föreslår Rh-anpassade gymnasieskolorna skall fådeatt

såväl specialutformadeanordna nationella, individuellasom
innebär skolornas formella möjligheterDet att attprogram.

efterutbildningen elevernas behov ökar. Möjlighetenanpassa
främsterbjuda samtliga i gymnasieskolan dockatt ärprogram

förhållandenatill de faktiska vid skolorna.anpassningen
Därför förändringen inte innebära utbildningen vid debör att

förlängs jämförtRh-anpassade gymnasieskolorna med i dag.
Eleverna bör i normalfallet, liksom i dag, slutföra sina studier
på år.fyra
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Behovet studera vid Rh-anpassadede gymnasiesko-att
svåralorna bör dock för elever medstörre rörelsehindervara

på nationella eller specialutformadestuderar änsom program,
påför elever studerar det individuella För-programmet.som

för i den kommunens skola ellerutsättningarna inomatt egna
samverkansområdedess erbjuda de nödvändiga anpass-

måste förningarna det individuellastörre program-ses som
för nationella eller specialutformade. Det därfördemet ärän

svåra rörelsehinder kan läsamöjligt ungdomar med ettatt
preparandår och först därefter börja vid deni sin hemskola

då påutbildningen, och nationellt ellerRh-anpassade ett

specialutformat program.
Om Rh-anpassade gymnasieskolorna möjlighetde attges

specialutformade och individuellaerbjudaäven program
behovet i dag specialinrikta kurs-försvinner att somprogram
nationella Gymnasieskolanplanerna inom det programmet.

till individuella anpassningar. Enligti dag möjligheterstorager
myndighetkap. § skollagen kan regeringen eller den5 4 t.ex.

föreskrifter tillämpningenregeringen meddelabestämmer om
förmöjlighet har bl.a. tillkommittimplanerna. Denna attav

påtagliga studiesvârigheter, följd funk-elever bl.a. tillmed av
på natio-skall kunna välja bort vissationshinder, ettämnen

program. Det totala antaletnellt s.k. reduceratprogram
får med tiointe reduceras procent.änpoäng mer

finnsinte kan följa nationelltFör elev ett programsomen
specialutformat individuellterbjuda elleristället möjligheten att

för det individuellaFramför allt inom pro-program. ramen
omfattandekan anpassningargrammet göras.

föreslår därför möjligheterna specialin-Kommittén attatt
rikta vid de Rh-anpassade gymnasieskolornakursplaner tas
bort.

detta sammanhang uppmärksammaKommittén vill dock i
funktions-finns för elever med vissade begränsningar som

Vid utbildningsutskottets behandlinghinder studera vidare.att
prop.1995/96 UbU11 regeringens propositionbet. av

till högre utbildning redovisade1995/96:184 tillträdeom
sökandetill friare bedömningutskottet möjlighetenatt aven

§Genom tillägg till 4 kap. 3med funktionshinder viktig. ettär
möjlighetriksdagen därför regeringen atthögskolelagen gav

Enligt utskottet bör detföreskrifter un/al.meddela an-om
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komma på regeringen det finnsatt anledning iavgöra attom
sådana föreskrifter reglera hur högskolorna skallnärmare

frånbedöma funktionshindrade.ansökningar
För skall kunna föremålelev bli för urvalatt krävs docken

uppfyller kraven påeleven grundläggande behörighet.att
Enligt 8 4 § högskoleförordningenkap. har den grundläg-
gande behörighet som

fått frånslutbetyg nationellt eller Specialutformatett iprogram
gymnasieskolan och har lägst Godkänd påbetyget kurser som
omfattar minst 90 de gymnasiepoäng förprocent krävs ettav som
fullständigt program,

fått från fåttslutbetyg gymnasial vuxenutbildning eller samlat
frånbetygsdokument gymnasial vuxenutbildning och har lägst
påbetyget Godkänd kurser omfattar minst 90 deprocentsom av

förgymnasiepoäng krävs slutbetyg,ettsom
har utländsk utbildningsvensk eller kraven i 1motsvararsom

eller
någon4. verksamhet utbildning har förvärvatänannangenom

kunskaper dem utbildningar i 1 eller 2 ellermotsvararsom som ger,
bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge be-är och där är

hörig till högre utbildning.
också årDessutom skall den fyller 25 det ka-senastsom

lenderår påbörjasutbildningen och har minst fyraarbetatsom
år har kunskaper i svenska och engelska motsvarandesamt

fullföljt nationellt ha grundläggande behö-ett program anses
righet.

Någon från påmöjlighet för dispens kraven grundläggande
påbehörighet grund funktionshinder finns Dispensinte.av

§kan enligt 8 kap. 3 högskoleförordningen endast ges om
den sökande svensk eller utländsk utbildning, praktiskgenom

på någonerfarenhet grundeller omständighet harav annan
förutsättningar tillgodogöra sig utbildningenatt utan att upp-
fylla behörighetsvillkoren.

Det i praktiken mycket ovanligt elever vid de Rh-an-är att
påpassade gymnasieskolorna studerar vidare universitet eller

högskola. Kommittén finnsdock det viktigt detatt attärmenar
möjligheter för funktionshinderelever med studera vidare.att

påDet gäller de ungdomar grund funktions-sittäven som av
begåvningsprotil.hinder har ojämn För dessa innebär docken

på påkravet lägst betyget Godkänd kurser omfattarsom
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minst 90 de gymnasiepoängprocent krävs för ettav som
fullständigt nationellt eller Specialutformat hinder.ettprogram

Kommittén förordar därför att regeringen högskolanger
möjlighet beakta funktionshinderatt vid beslut dispensom
från de grundläggande behörighetsvillkoren.

Kommittén delar slutligen den uppfattning regeringensom
redovisade årsi 1994 budgetproposition, inkluderaatt de
utvecklingsstörda eleverna i den lilla svårt rörelsehind-grupp
rade elever finns vid de Rh-anpassade gymnasiesko-som
lorna. svårtDe rörelsehindrade elevernas valmöjligheter bör
dock påinte begränsas grund detta.av

Att de Rh-anpassade gymnasieskolorna för indivi-öppnas
duella kan tolkas fråneleveratt särskolanprogram som ges
möjlighet söka sigatt till den Rh-anpassade utbildningen.

påDetta grund det i 5 kap. 13§att skollagen attav anges
kommunen skyldig erbjuda elever frånär att särskolan gym-
nasieutbildning påendast individuella och endastprogram om
eleven vid prövning enligt 6 kap. §7 inte tas i särskolanemot
därför eleven bedöms gåatt kunna i gymnasieskolan. Elever
från den obligatoriska särskolan kan således under vissa
villkor tas i gymnasieskolan.emot Det kräver dock de inteatt
tas i den frivilligaemot särskolan.

För rörelsehindrade ungdomar med utvecklingsstörning
finns gymnasiesärskolan. För elever svåramed rörelsehinder

den Rh-anpassadeär utbildningen enda alternativ till den
vanliga gymnasieskolan. Jämfört med den vanliga gymnasie-
skolan erbjuder särskolan avsevärda möjligheter till anpass-
ningar, för elever svåraäven med rörelsehinder. Som för
övriga elever med funktionshinder ocksåbör målsättningen

eleverna kanatt erbjudas såutbildning hemmetnäravara
möjligt. Den kompetens finns inom särskolan attsom som

undervisa ungdomar med utvecklingsstörning finns inte inom
de Rh-anpassade gymnasierna.

Om den Rh-anpassade utbildningen såvälföröppnas na-
tionella, specialutformade individuella kan 5som program
kap. 13 § skollagen tolkas elever frånatt särskolan undersom
vissa särskilda omständigheter kan vidtas emot de Rh-an-
passade gymnasieskolorna. Detta någotdock oklart efter-är

paragrafen reglerar hemkommunens skyldighet. Enligtsom
kommitténs uppfattning finns det dock inget skäl utvidgaatt
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ocksåutbildningen tillRh-anpassade attmålgruppen för den
framgå tydligtdet skallfrån särskolan. För attomfatta elever

Rh-anpassadegälla deninte skall§ skollagenkap. 13att 5
skollagen.det klargörs ikommittén attföreslårutbildningen

Antagning6.4

finns i lag-rättighetsinslagdetKommittén att sommenar
på siktgymnasieskolornaRh-anpassadeför destiftningen

vid de Rh-anpas-så verksamhetenbort attborde kunna tas
baserasRGD/RGH kommer attochgymnasieskolornasade

bereddinteKommittén dockbestämmelser. ärpå likartade nu
tillrörelsehindrade elevernas rättdeföreslå ändringatt aven

åter-kan komma attgymnasieutbildning,Rh-anpassad men
slutbetänkande.frågan i sitttillkomma

Rh-anpassadförNämndenföreslår vidare attKommittén
för antagningenuppgiftoch i attombildasutbildning svarages

Rh-anpassadedeRGD/RGH tillsåvälelever till gym-somav
uppfattningkommitténsenligtNämnden börnasieskolorna.

inklu-överstiga elvaoch interegeringenutses personer,av
ordföranden.sive

till den Rh-ansökningsförfarandetföreslår attKommittén
åretpå hösten,skall skegymnasieutbildningenanpassade

på våren.föriställetskall inledas,innan studierna som nu
RGD/RGHantagning tillföreslår beslutKommittén att om

be-utbildningen, utöverRh-anpassaderespektive den en
också skallpersonkretsen,individen tillhördömning omav

och plane-tidigarekommunensbedömningpåbaseras aven
rade insatser.

do-skall bifogas betyg,ansökanföreslår tillattKommittén
åtgärdspro-åtgärder,vidtagnakommunenskumentation av
redovisningsvåra rörelsehindermedför eleversamt engram

habiliteringsbehov.av

antagning6.4.1 Begreppet

genomgående begreppet antag-användsbetänkandel detta
skollag-ibegreppintagning, vilketför är gängsening istället
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gymnasieutbildning.ochgrundskole-gällerdetstiftningen när
uppfattningkommitténsenligtintagningeftersomfrämstDetta

således hartvång ochtillassociationertillleder engärna
kom-betydelse hariskillnadväsentligNågonnegativ klang.

be-överordnatantagning ettMöjligenfunnit. ärmittén inte
tillurvalsprövningochbehörighetsprövningbådeför engrepp

tillsig attså fall begränsaiskulleintagningenutbildning. om-

urvalsprövningen.fatta
skollagstift-iintagningbegreppetföreslår attKommittén
RGD/RGHgällerNär detantagning.motgenerellt bytsningen

personkretstillhörig-behörighetsåvälRgRhoch prövas som
Detbegrepp.adekvatantagning ettärvarförhet merm.m.,

generellt.gymnasieskolangälladocktorde även

grundenrättsliga6.4.2 Den

skillnaderväsentligafinns vissaframgår detattkapitel 5Av
Rh-anpassadeoch denRGD/RGHregleringenmellan av

dessaattkan sägakortMycketgymnasieutbildningen. man
antaletförtakRGD/RGH har ettvidverksamheteninnebär att

förgällerintevilketstatsbidrag,medkan taselever som
de eleverskallRGD/RGHvidpå platserbrist somVidRgRh.

Rh-Vid denhand.förstaiplatsbehovenstörstadehar ges
inte attgår däremotdetgymnasieutbildningenanpassade

harochpersonkretseningår idenneplatselevneka omen
Dessutommotsvarande.ellergrundskoleutbildningavslutat

gymnasieutbild-Rh-anpassadedensöktelevenkan som
avslag.överklaga ettningen

vid ansö-ställningstarkaresåledesenskilde harDen enen
tillgymnasieutbildningen änRh-anpassadedentillkan

eftersomhuvudmännenförprobleminnebärDetRGD/RGH.
lagstift-Om intesvår planera.attverksamheten ärdet attgör

påtagligdessutomfinnsutformadprecistmycketningen enär
praxisdenföljdtillexpansionoplanerad somrisk för aven

med kortofta lösasmåste idagpå platserKravetableras. nya
kostsammabliriskerar attlösningarnaattvarsel, vilket gör

kvalitet.önskvärdfåralltidkanske inteoch
inför-utbildningRh-anpassadtilldåtidpunkt rättenVid den

stude-rörelsehindersvåramedeleverandelen somdes var
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rade vid gymnasieskolan liten. Denna situation har förändrats
sedan dess. Dessutom har gymnasieskolan reformerats.
Kommunerna är skyldiga att erbjuda alla ungdomarnumera
inom kommunen treårig gymnasieutbildning. Detta innebär en
radikal förändring, bl.a. för ungdomar med funktionshinder.

Kommittén därför att det rättighetsinslag finns lmenar som
lagstiftningen för de Rh-anpassade gymnasieskolorna på sikt
borde kunna bort såtas att verksamheten vid de Rh-anpas-
sade gymnasieskolorna och RGD/RGH kommer baserasatt
på likartade bestämmelser. Den typ rättighet gäller desom
svårt rörelsehindrade eleverna ovanligär i skollagstiftningen.
Lagstiftningen följer i denna del istället den relativt unga
tradition etablerats inom handikappolitiken.som

Kommittén dock inteär beredd föreslåatt ändringnu en av
de rörelsehindrade elevernas tillrätt Rh-anpassad gymna-
sieutbildning. För det första detär principiell fråga bören som
behandlas tillsammans med övriga områden i kommitténs
slutbetänkande. För det andra vill kommittén först skaffa sig

bättre uppfattning hur funktionshindrade elevers situa-en om
tion löses i den vanliga kommunala skolan.

6.4.3 Ansvar och organisation
Örebro kommun har föransvaret antagningen tilleleverav
RGD/RGH medan föransvaret antagningen till den Rh-an-
passade gymnasieutbildningen ligger på Nämnden för Rh-
anpassad utbildning. Rörelsehindrade elever inte anta-som
gits till den Rh-anpassade gymnasieutbildningen har möjlighet
att överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagande-
nämnd.

ÖrebroAtt kommun för antagningen elever tillsvarar av
RGD/RGH innebär kommunen,att inom den fast-statenav
ställda fattar beslut att ta ungdomaremot i denramen, om

verksamheten med nuvarande ñnansieringsansvaregna som
leder till utgifter för Dettastaten. talar för att antagningenäven

elever till RGD/RGH, liksom för de Rh-anpassadeav gymna-
sieskolorna, borde handhas central nämnd. Kommitténav en
föreslår därför att Nämnden för Rh-anpassad utbildning om-
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elever tillantagningenföruppgifti attbildas och avsvarages
gymnasieskolorna.Rh-anpassadetill deRGD/RGHsåväl som

bådeförmednämndsammansättningen ansvarav en
utbild-Rh-anpassadeoch denRGD/RGHtillantagningen

antagnings-jämfört med dagensmåste förändrasningen
börkommitténs mening utsesenligtNämnden,nämnd. som

krävsspecialkompetensomfatta denbörregeringen, somav
personkrets.respektiveelev tillhörför bedömaatt om en

på ochcentralberördaomfatta parternämndenVidare bör
handikapporganisatio-berördaförföreträdarenivålokal samt

ner.
organisationsstruktur börnuvarandeutgångspunkt iMed

SlHsåväl Skolverket,respresenterad viastaten somvara
förrepresentantbörvårdartjänst. VidareförNämnden en

för respek-representantochKommunförbundetSvenska en
rörelsehindradesdeochhörselskadadesdetive dövas,de

Örebroförrepresentantböringå. Slutligenorganisationer en
mednågonför orternarepresentantrespektivekommun aven

enligtingå. börNämndengymnasieskolorRh-anpassade
ordförandeInklusiveför stor.uppfattning intekommitténs vara

överstiga elvainteledamöterbör antalet personer.
nämnd,liksom dagenskommer,nämndenföreslagnaDen

någonintegäller dockDetkansliresurs.behovhaatt enav
därför samord-börKansliresursenarbetsuppgift.omfattande

Kommitténmyndigheterna.statligamed någon deavnas
myndighettill vilkenför tidigt att avgöraatt det ärännuanser

uppgift bred-på nämndenstanke attMedhöra.kansliet bör
tillanknytningmed dagenslämpligtinteemellertiddats detär

framtidenbör iNämndenvårdartjänst.förNämnden vara
påavvaktanlutbildningsansvaret.anknytning tillförlagd med

kvar vidliggakansliet dockbörförslagslutligautredningens
vårdartjänst.Nämnden för

för Rh-anpas-NämndenombildningenföreslagnaDen av
någonpåkravinnebär inteutbildningsad avresursernya

omfattningha i stortkommer attNämndenomfattning. samma
föreslåsockså handläggaAtt dennämnd.dagens an-som

arbetsuppgift förinnebär störreRGD/RGHtillsökningarna en
någranågot extraellereventuelltkansliresursen samt sam-

manträden.
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Nämndens uppgifter, sammansättning bör huvudsak-m.m.
ligen regleras i förordning med instruktion. Kommittén föreslår
därför delar kap.att 5 30 § skollagen förs tillöver nämn-av
dens instruktion.

6.4.4 Ansökningstidpunkt

Den rättsliga regleringen den Rh-anpassade utbildningenav
kommer framgent innebäraäven att problemenatt med kort
framförhållning kvarstår. Det gäller inte bara för dem som

för den Rh-anpassade utbildningen och till den hö-svarar
rande habilitering, boende omvårdnad,och i lika högutan
grad de hemkommuner med mycket kort varsel fåkansom
besked elev inte påatt har tagits den Rh-anpassadeom en
utbildningen. Kommittén föreslår därför ansökningenatt till
den Rh-anpassade utbildningen skall påske hösten, året
innan studierna skall påbörjas, istället för på våren.som nu
Redan på hösten det möjligt fastställaär att eleven tillhörom
personkretsen för den Rh-anpassade gymnasieutbildningen.
En preliminär påplacering ocksåoch därmed påprogram
studieort bör kunna då fåtteleven sitt höstbetyg.göras

sådanEn ordning skulle alla inklusive elevenparter,ge
själv, möjlighet föratt planera framtiden. Om eleven intet.ex.

på den Rh-anpassadetas utbildningen har hon eller han
goda möjligheter ställningatt till deta alternativ finnssom
inom den kommunen eller inom dess samverkansom-egna
råde.

6.4.5 Prövningen
Nämnden har att personkretstillhörighet, såledespröva om
elevens funktionshinder överensstämmer med vad som avses
enligt lag eller förordning. såvälFör antagningen till RGH som
till den Rh-anpassade utbildningen definieras personkretsen i
förhållande till möjligheterna genomföra studiernaatt i hem-
kommunens skola eller inom dess samverkansområde. Detta
innebär antagningsnämndenatt inte bara har att pröva gra-
den handikapp och behörighet i övrigt också vilkautanav
möjligheter finns erbjuda elevenatt gymnasieutbildning isom
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samverkansom-dessinomskola ellerkommunensden egna
råde.

tillantagningbeslutdärförföreslår attKommittén om
utbildningen, utöverRh-anpassaderespektive denRGD/RGH

ocksåpersonkretsen,tillhörindividenbedömning omaven
planeradeochtidigarebedömningpåbaserasskall aven

eleven.förinsatser
kommit-föreslårbedömningnämndensförunderlagSom

dokumentationbetyg,bifogasskallansökantillvidare atttén
församtåtgärdsprogramåtgärder,vidtagnakommunensöver

habilite-redovisningrörelsehindersvåramedelever aven
ringsbehov.

kommunervissahörselskador harmedeleverFör grava
medi litenundervisningerbjudaattförutsättningar grupp

därför attantingenfunktionshinder,medeleverandra samma
möjlighet attharkommunendärför attellerstorkommunen är

har intekommunerAndrakommuner.andramedsamverka
Föralternativet.det bästaRGHDå kanmöjlighet.denna vara

fall kommunermångaikanrörelsehindersvåramedelever
samverkansortmedellergymnasieskolamed enegenen

kanDetlösningar.godtagbararäckhåll erbjudainom nära
svårtså funktions-medför elev ettomöjligtdäremot envara

gymnasie-nåför attlånga dagligahinder att göra enresor
iDärför harsamverkansområde.kommunensskola inom

glesbygdismå kommunerbefolkningsmässigtmånga fall
utbildningsaltemativerbjudamöjligheter attbegränsade

hemma.
möjlig-harkommunfinnerantagningsnämnden attOm en
förhemmautbildningsaltemativfullgotterbjuda etthet att en
påtalanämndenbörpersonkretsenövrigt tillhörielev som

sigundandrarkommunfinnernämnden attOmdetta. en
i kommunenungdomarsamtligaerbjudaatt gymna-ansvaret

denvidplatselevennekaintenämndenkansieutbildning
anmäla dettasamtidigtbörutbildningen,rlksrekryterande men

tillsynsärende.Skolverkettill som
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6.5 Kriterier för betygsättning

Kommittén vill understryka detatt inte finns skäl att i den
Rh-anpassade utbildningen avvika från de regler gällersom
för betygsättningen inom gymnasieskolan i övrigt. För elever
med funktionshinder finns i vissa fall särskilda kursplaner. Det
gäller i dag för döva och hörselskadadegravt elever. I dessa
fall bedöms eleverna utifrån dessa kursplaner.

Kommittén detatt finns skäl klargöraatt principerna föranser
betygsättningen vid de riksrekryterande gymnasieskolorna för
döva, hörselskadade och rörelsehindrade.

6.5.1 RGD/RGH

För RGD/RGH gäller formellt principer för betygsätt-samma
ning för övriga elever i gymnasieskolan. Jämförs lärarnassom
bedömningar elevernas prestationer med de faktiskaav
betygen antyds dock elevernasatt resultat överskattas vid
betygsättningen. Detta något såvälär elever derassom som
organisationer vänder sig Deemot. förväntar sig bliatt be-
dömda enligt principer övriga elever vid skolorna.samma som
Kommittén delar denna uppfattning och att det ärmenar
viktigt att betygen enligtsätts principer för samtligasamma
elever i gymnasieskolan.

Att betygsätta enligt dessa principer bör inte någraresa
hinder vid RGD/RGH då eleverna i flertalet följerämnen

kursplaner övriga elever i gymnasieskolan,samma vilketsom
grund för bedömaatt deras resultat mål.ger mot Församma

teckenspråk finns dessutom särskild kursplan, vilket ocksåen
förgrund bedömaatt resultaten. Det finnsger dock inteen

oväsentlig skillnad mellan eleverna vid RGD/RGH och övriga
elever i gymnasieskolan vad gäller språken. Döva elever och
elever med hörselskador har i allmänhet svårt att klaragrava
hela kursplanerna, kanutan bara bedömas vad gäller det
lästa och skrivna språket. Skolverket har därför nyligen läm-

förslagnat till anpassade språkkursplaner för döva vid RGD.
Om regeringen fattar beslut enligt Skolverkets förslag

kommer således de elever omfattas dessa anpassadesom av
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någotmålen dessa,ibedömas motkursplaner att som
utgårKommitténutveckling.önskvärdkommittén ensomser

döva utantillsigbara riktarintefrån kursplanenatt gruppen
hörselskadade.också till vissa gravt

RgRh6.5.2

gällerÄven gymnasieutbildningenRh-anpassadeför den
igymnasieskolanförbetygsprinciperformellt somsamma

dock enligtgällerkursplanernaspecialinriktadeFör deövrigt.
skallbetygetdetgymnasieförordningen att§610 kap. av

specialinriktade kurs-omfattat denundervisningenframgå att
omfattat.undervisningenmomentvilkaplanen samt

för betyg-principernaskiljer sigpreciseringdennaTrots
Dessagymnasieskolorna.Rh-anpassademellan desättning

fårpraktikengäller. lreglervilkaoklartuppfattar det somsom
Umeålbetyg.vanligafull kursläsereleverflesta falli de som

ochbetygvanligamellanväljaelevernadockkan
förutsätt-utifrån elevernas"riksgymnasiebetyg", sättssom
särskildaför denna typlagstiftningenstöd iNågotningar. av

intyg,litenfår ielevernaStockholmlfinns inte.betyg grupp
fullalternativ attAndra ärfår betyg.imedan de stor grupp

delardeibetyganpassad kursdelvisbetyg,kurs somgerger
vad kursenoch intyg övermed kursplanenöverensstämmer

intyg.anpassad kurshelti principövrigt samtomfattat i ger
principernaklargöraskälfinns attdetattKommittén menar

defunktionerviktigafleraharBetygenbetygsättningen.för -
förhål-sig ibefinnereller hanvad honbeskedeleven omger

till högresökaförmål, grund attde utgörlande till uppsatta
vadinformationarbetsgivareframtidautbildning samt omger

detfinner ärKommittén attförutsättningar.förhareleven
missför-inte kantydligt ochsignalsystem ärviktigt dettaatt

skälfinnsintedetunderstryka attdärförvillstås. Kommittén
reglerfrån deawikautbildningenRh-anpassadedeniatt
övrigt.gymnasieskolan iinombetygsättningenförgällersom

gymnasiesko-Rh-anpassadeföreslår, dekommitténOm, som
specialut-nationella,såvälerbjudamöjlighet attlorna ges

någotintedettainnebärindividuellaformade programsom
problem.egentligt
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Kommittén vill också uppmärksamma att det ligger inom
Skolverkets tillsynsansvar tillseatt skolornaatt följer de regler

gäller för betygsättningen.som
Kommittén förslår i avsnitt 6.3 att möjligheterna special-att

inrikta kursplaner vid RgRh bort.tas Därmed skulle också den
särskilda regeln för betygsättningen de specialinriktadeav
kurplanerna vid RgRh försvinna.

6.6 Uppföljning och utvärdering detav

statliga verksamhetsbidraget

Kommittén det böratt pekas ut ett myndig-menar
hetsansvar tillsammans med skolorna får till uppgift attsom
formulera mål för hur det statliga verksamhetsbidraget till
utbildningen vid RGD/RGH respektive de Rh-anpassade
gymnasieskolorna skall användas samt utveckla instrument
för följaatt och utvärdera detta. Enligt kommitténsupp upp-
fattning bör detta ett för Skolverket redanvara ansvar som
idag administrerar utbetalningen bidraget.av

Av utredningsdirektiven framgår kommitténatt skall utvärdera
verksamheten och i det sammanhanget beakta kvalitets- och
effektivitetsaspekter. Av kapitel 3 och 4 framgår utred-att
ningen har funnit svårtdet på tillfredsställandeatt ett sätt
fullfölja denna uppgift. Detta till följd svårigheter få framattav
jämförbart underlag. Det gäller både för verksamhet och
ekonomi och framför allt för utbildningsinsatserna såvälvid
RGD/RGH de Rh-anpassade gymnasieskolorna.som

Liksom övrig utbildning vid gymnasieskolan bör utbild-
ningen vid RGD/RGH respektive de Rh-anpassade gymna-
sieskolorna utvärderas vad gäller resultatet utbildningen.av
Normalt sker detta via uppgifter betyg, andel eleverom som
blivit godkända, andel avhopp viasamt studieräven tidi-av

elevers sysselsättning. Denna typ uppgiftergare ärsenare av
i viss mån tillgängliga för RGD/RGHäven och de Rh-anpas-
sade skolorna.

Verksamheten vid dessa skolor skiljer sig dock i vissa av-
frånseenden andra skolor. Staten bidrar till utbildningen via
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inteutbildningen. Det ärverksamhetsbidrag tillstatligtett
bidra-bedömauppfattningnågon bestämdmedmöjligt att om

svårt be-ord attmed andrarimliga. Det ärstorlek ärgens
verksamheten.ieffektivitetendöma

mål vad dennaförtydligasaknaspå detDet beror att re-
redovis-tydligsaknasdettillanvändas samt attskall ensurs

skolornavidpå elevernasatsasvilkaning resurser somav
svårt redogörahar attSkolorna t.ex.nyttjas.dessahursamt

fördelas,medlenhursatsas,för lärarresurservilka osv.som
ingår kommunernasverksamheternadettaEn orsak till attär

böruppfattningkommitténsEnligtgymnasieskolor.ordinarie
uppföljningtydligarenågot förhinderintedetta dock utgöra en

verksamhetsbidragetstatligahur detbl.a.utvärdering,och av
ingen harorsak attviktig ärminst likaochanvänds. En annan

redovisning denna art.efterfrågat aven
myndig-pekas ettutdärför det börattKommittén menar

uppgiftfår till attskolornamedtillsammanshetsansvar som
tillverksamhetsbidragetstatligamål för hur detformulera

Rh-anpassadederespektiveRGD/RGHvidutbildningen
utveckla instrumentanvändas samtskallgymnasieskolorna

kommitténsEnligtdetta.utvärderaochföljaför att upp-upp
redan iSkolverketförbör detta ettfattning somansvarvara

bidraget.utbetalningenadministrerardag av
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6.7 Finansiering

Kommittén förordar regeringenatt förordningenöverser
för vissa handikappade elever SKOLFS 1992:44. Nivån i
den ersättningenextra för elever vid RGD/RGH bör justeras,
medan de Rh-anpassade gymnasieskolorna bör möjlighetges

debiteraatt elevens hemkommun den faktiska kostnaden för
assistent i skolan.

Kommittén finansieringenatt boendet i elevhemmenar av
m.fl. påboendeformer studieorten bör Om Sjuk- ochöver.ses
arbetsskadekommitténs förslag, sjukbidragatt eller förtidspen-
sion inte skall utbetalas under studietiden, genomförs ökar
förutsättningarna för åstadkommaatt likvärdigtett försystem
olika elever funktionshinder.med

Kommittén kommunernasatt skyldighet attmenar genom
inackorderingsbidraget del i finansieringenta elevernasav
boende vid RGD/RGH bör kvarstå, i påavvaktan kommitténs
slutliga förslag avseende finansiering utbildningen.av

Ansvaret för finansieringen RGD/RGH respektive RgRhav
mycket splittrat svårtär och överblickatt Sammanta-över.

stårget förstaten merparten kostnaderna vid RGD/RGHav
vid den Rh-anpassadesamt gymnasieutbildningen.

6.7.1 Finansieringsansvaret i stort

Statens åtagande för RGD/RGH och de Rh-anpassade gym-
nasieskolorna undantag frånutgör ett principen detatt ärom
kommunens erbjudaatt i kommunen bosatta ungdo-ansvar

gymnasieskola från landstingetssamt erbjudaattmar ansvar
habilitering.

Det samtidigt viktigtär de eleveratt har svåra funk-som
tionshinder får det stöd de har behov l de flesta fallsom av.
kan och bör detta lösas lokalt. För att till RGD/RGHantas eller
den Rh-anpassade gymnasieutbildningen skall eleven för det
första tillhöra personkretsen för respektive utbildning. Vidare
bör möjligheterna lösa utbildningssituationenatt i hemkom-

och dess samverkansområde ha Dettaprövats. ärmunen
dock inte tillräckligtett kriterium. Eleven ocksåskall själv -
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lärare m.fI.eventuellt konsulent,föräldrar,med stöd sinaav -
han önskarlösning hon ellerfram till det denha kommit att är

beslut.kommunaltsig. Det inte ettär
ekonomiskadärför det viktigt attattKommittén ärmenar

utbi/dningsa/ternativ kanolikamotverkar attincitament inte
förutsättningslöst.prövas

RGD/RGHverksamheten vidförtinansieringsansvaretSom
ekonomiskadock defördelat idagRgRhrespektive är ger

med det i deDetta i ochsignaler. attincitamenten motsatta
för hemkommunenkostsammareflesta fall avsevärtär om en

desseller inomi hemkommunenstuderaelev väljer att sam-
studera vidväljerverksansområde eller han atthonän om

eko-skäl bör kommunernasRgRh. Av dettaRGD/RGH eller
respektiveRGD/RGHvidför verksamhetennomiska ansvar

återkomma medpå Kommittén attsikt.RgRh öka meravser
Som redanslutbetänkande.del i sitti dennaförslagkonkreta

finansie-kommitténutesluter inte attavsnitt 6.1.3redovisats i
ochöverföras till kommunhelt börför skolornaringsansvaret

analysföregripa denvill dock inteKommitténlandsting. nu
ochslutbetänkandekommitténsikommer att göras somsom

kommunaliseringsfrågan vidarei ettkommer att ta per-upp
spektiv.

utbildningenFinansieringen6.7.2 av

mellanfördelatutbildningenför ärFinansieringsansvaret
bådaibetalarHemkommunenochhemkommunen staten.

ersättning.ochinterkommunal ersättning extrafallen vanlig en
föruppgår termintill 4 000 kronorersättningenDen extra per

förkostnadernadenRGD/RGH. RgRhFör motsvarar as-
andra medgenomsnitt, ifalli vissasistent i skolan, ettsom

formimedStaten bidrar merparten,kostnaden.den faktiska
verksamhetsstöd.ett extraav

RGD/RGH

terminpå krRGD/RGH 4 000vidersättningenDen extra per
hemkommun.kostnad för elevensmarginell extrainnebär en
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framgårAv kapitel 3 står föratt staten kostna-merparten av
derna för utbildning vid RGD/RGH. Vidare framgår kostna-att
derna för hörselskadad elev vid RGH högreär avsevärt änen
för påandra lösningar. l avvaktan kommitténs slutliga förslag
till hur utbildningen RGD/RGHvid skall finansieras föreslår
kommittén att regeringen förordningenöver extraser om

förersättning vissa handikappade elever SKOLFS 1992:44
så nivånatt i den ersättningen för elever RGD/RGHextra vid
justeras. Nivån har varit oförändrad längre tid.en

Som tvåtidigare redovisats har olika former förstaten att
bidra till utbildningen funktionshindrade elever. Förav
RGD/RGH och de Rh-anpassade gymnasieskolorna sker det

anslagspost i statsbudgeten,över administrerasen egen som
Skolverket. Omfattningen bidraget beslutas dockav av av

Utbildningsdepartementet. Finansiering insatser för funk-av
tionshindrade elever sker dock via anslagspostenäven
"samordnade regionala utbildningsinsatser för elever med
funktionshinder. Denna anslagspost disponeras SIH,av som
också beslutar fördelningen medlen.om av

Bland de kommunala fårhörselklassernaannat statligt stöd
via det anslaget. Beloppsmässigt bidrag tillär statenssenare
de kommunala hörselklasserna mycket begränsat. Behovet

utbildning i särskilda för hörselskadade oklart.ärav grupper
Mycket påtyder det finnsatt elever inom RGH medsom
rimliga anpassningar skulle kunna klara skolgångsin i en
vanlig gymnasieskola, eller i kommunal hörselklass. Deten
gäller de elever kommitténs förslag till preciseringsom om av
personkretsen för RGH genomförs inte längre kommer att
antas till skolan. Det finns dock hörselskadadegravt elever

inte studerar vid RGH, och det fanns skolasom som om en
avståndinom rimligt till hemmet skulle påvinna följaatt un-

dervisningen i liten med tekniskt stöd.grupp
Kommittén med anledning detta att detanser av vore

önskvärt det kunde etableras kommunala hörselklasserom
vid ytterligare några orter landet. För eleverna innebär det att
de kan få sin utbildning hemorten. Ennärmare stramare
antagning till RGH bör frigöra de förkrävs sta-resurser som

bidragtens till dessa klasser. En sådan lösning skulle möjlig-
fleratt elever fick delgöra visserligen betydligt lägreav en

statlig subvention.
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RgRh

Även iassistentinklusiveutbildningen,Rh-anpassadeden
verksamhetsstöd samtstatligtmed ettfinansierasskolan,
interkommunala ersätt-Denersättning.interkommunalmed

ersättningochprogramkostnadbestår praktikeniningen av
medintedockDetta överensstämmerskolan.iför assistent

handikappadeför vissaersättningextraförordningen om
nivå på 000 kr4föreskriver1992:44SKOLFSelever ensom

skolor.för dessatermin ävenper
idagkommunernaersättningför den extraPrinciperna som

gymnasie-Rh-anpassadede olikamellansigför skiljersvarar
den extravikigt attdetatt ärKommitténskolorna. menar

följerhemkommunernauttasersättning sammaavsom
innebäraintedäremotbehöverprinciper. Detgrundläggande

falli vissadebiterasdagslägetlika. lbeloppsmässigdenatt är
andraskolan, iiför assistentelevkostnadenfaktiskaden per

skolor.i kommunensRh-eleversamtligaförgenomsnittet
värdkommunernasdet knappast ärbedömer attKommittén

hemkommu-elevernasmellanutjämningbedrivauppgift att
elev.kommunsförbetalalåta kommunatt en annanenner,
förord-regeringendärför överföreslår attKommittén ser
eleverhandikappadeför vissaersättningningen extraom

gymnasiesko-Rh-anpassadede1992:44 så attSKOLFS
denhemkommunelevensdebiteramöjlighet attIoma ges

deli dennaDeti skolan.för assistent ärkostnadenfaktiska en
följaväljereleven attförhållande tillineutral lösning un-om

Rh-vid deellerskolavid kommunensdervisningen egen
gymnasieskolorna.anpassade

boendetFinansieringen6.7.3 av

båda skolfor-demellanfinansieringensigskiljerboendetFör
med sittboendetförelevernabetalarRGD/RGHVidmerna.
Kostna-pensionstillskott.ochförtidspensionellersjukbidrag

RgRhVidRg-bidraget.för viadetta statenderna utöver svarar
månad under400 kronoravgift 2elevernabetalar peromen

för viastatendärutöverKostnadermånader.nio svarar
förkostnadernaockså står förvårdartjänst,förNämnden som
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habilitering eleverna vid de Rh-anpassade gymnasiesko-av
lorna. bådeFör RGD/RGH och den Rh-anpassade utbild-
ningen står förstaten merparten kostnaderna. Kommu-av

i princip inte för elevernas boende.nerna svarar
För såledeseleverna skiljer sig villkoren mellan RGD/RGH

och de Rh-anpassade gymnasieskolorna, vilket har kritiserats
sedan Rg-bidragets tillkomst 1 juli 1995.

För föreliggernärvarande förslag SOU frånett 1996:113
Sjuk- och arbetsskadekommittén åldersgränsenhöjaattom
för sjukbidrag och förtidspension till årlägst 18 samtsom om

dessa förmåneratt inte undantagsvisannat skall kunnaän
utgå vid studier. För perioden år föreslås17 vårdbi-atto. m
drag skall kunna utgå, fr.o. års ålder föreslås18 handi-attm.
kappersättning utgå.skall

Kommittén liksom Sjuk- och arbetsskadekommitténanser
det inteatt rimligt eleverär att studerar i gymnasieskolansom

skall uppbära sjukbidrag eller förtidspension, är ersätt-som
ningar för förlorad arbetsförtjänst. Kommittén stödjer därför
Sjuk- och arbetsskadekommitténs förslag vad gäller föränd-
ringen åldersgränsen för sjukbidrag och förtidspension.av

Enligt nuvarande för vårdbidragetsystem och handikap-
fårpersättningen dessa inte omfattning sjukbi-samma som

draget eller förtidspensionen. Detta då båda dessa bidrag
bedöms förhållandei till samhällets övriga vård-insatser. För
bidraget gäller utgådet kant.ex. att med helt, trekvarts, halvt
eller kvarts bidrag. Tid i skolan, omvårdnadassistent, i bo-
ende skall räknas bidragets storlek fastställs.när Förm.m. av
elever vid RGD/RGH respektive den Rh-anpassade gymna-
sieutbildningen påbor elevhemmen m.fl. boendeformersom
vid studieorterna bör detta i de flesta fall innebära ersätt-en
ningsnivå Vårdbidragmotsvarande kvartsett år. Försäk-per
ringskassornas bedömningar dock inte helt enhetliga.är Ett
kvarts Vårdbidrag i dag 1 885 månad.krär per

Kommittén det otillfredsställandeatt finansie-är attmenar
ringen boendet vid RGD/RGH respektive de Rh-anpas-av
sade gymnasieskolorna åt,skiljer sig både avseende det
statliga och avseendeansvaret konsekvenserna för de en-
skilda eleverna. Kommittén föratt boendeñ-ansvaretmenar
nansieringen åvilabör myndighet, inom för etten ramen
system.
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boendet i elevhemfinansieringenKommittén att avmenar
Om Sjuk-på studieorten bör ochm.fl. boendeformer över.ses

förslag enligt genomförs ökararbetsskadekommitténs ovan
likvärdigt föråstadkomma systemför ettförutsättningarna att
anledning dettafunktionshinder. Medmedolika elever av

frågan ochkommittén kommer att tasamt att om ansvarupp
frånavstår kommitténdockslutbetänkandeorganisation i sitt

boendetinansieringen.förslagläggaatt omnu
skyldigaRGD/RGH kommunernavidelevboendetFör är

Generellt gällerför inackordering.bistå ekonomiskt stödmed
inackordering tillbehövergymnasieskolantill elever iatt som

ekonomisktlämnaskolgången hemkommunenskallföljd av
månad eleven1/30 basbeloppetlägststöd med somperav

RGD/RGH,för vidgäller eleverinackorderad. Dettabor även
gymnasiesko-de Rh-anpassadeför elever viddäremot inte

åtta kommu-CSN endast eleverfick enligtlorna. l praktiken
läsåret 1995/96.RGD/RGHvidinackorderingsbidragnalt

för hemkommunernasföreslår undantagCSN ett görsatt
för vidinackorderingsbidrag elever ävenlämnaskyldighet att

RGD/RGH.
skyldighet attkommunernasdäremotKommittén attmenar

ele-finansieringeninackorderingsbidraget del ita avgenom
påkvarstå, i avvaktanRGD/RGH börvidboendevernas

utbild-avseende finansieringförslagslutligakommitténs av
kommunalastärker det ansvaret.ningen. Det

gymnasieskolornaRh-anpassade ärvid deFör eleverna
inackorderingsbidrag. Enligtskyldigaintekommunerna att ge

omvårdnad boendetiavgifter förfårkap. 31 § inte tas ut5
någon förändring iföreslår inteKommitténoch habilitering. nu

detta avseende.

från studie-till och6.7.4 Finansiering resorav

onen

från formelltstudieortentill och ärför elevernasVillkoren resor
Rh-RGD/RGH och devidstuderarlika för eleversett som

första handskall iElevernagymnasieskolorna.anpassade
ochförtidspensionsjukbidrag ellermedbetala dessa pen-

utgår HurRg-bidrag.kostnader därutöversionstillskott. För
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många får ståeleven för således påberor elevenresor om
har sjukbidrag eller förtidspension på eleven fåttsamt harom
använda dessa för finansieraatt boendet. Effekterna dettaav

leder till elevernasystem att vid de Rh-anpassade gymnasie-
fårskolorna betala andel sinastörre själva. Dettaen av resor

då eleverna vid RGD/RGH, de bor i kommunens boende, iom
många fall redan har förbrukat sitt sjukbidrag eller förtidspen-
sion till boendet.

Om Sjuk- och arbetsskadekommitténs förslag genomförs,
så eleverna inte kan uppbära sjukbidrag eller förtidspen-att

dåsion de studerar, kommer elevernas situation bliatt mer
jämförbar. därför föreslåKommittén inga skäl föränd-attser
ringar för finansiera elevernassystemet att till ochav resor
från studieorten.

6.8 Organisation och ansvarsfördelning

målenKommittén det viktigt för deatt är attmenar re-
kompetensområdena utifrån omrâ-spektive formuleras varje

des förutsättningar. Det i detta sammanhang viktigtär att en
både på nivå.samordning sker, central och lokal Det innebär

dock inte det krävs huvudmannaskap.att ett gemensamt
Kommittén det önskvärt ansvarsfördel-att är attmenar

ningen mellan de statliga aktörerna tydliggörs densamt att
likartad utformning för RGD/RGH respektive de Rh-ges en

anpassade gymnasieskolorna, avvaktar till sitt slutbetän-men
kande med lägga förslag den statliga organisations-att om
strukturen.

Kommittén det bör form företablerasatt statensmenar en
samordning styrningen RGD/RGH och Rh-anpas-denav av
sade utbildningen, mål,vad gäller antal platsergemensamma

uppföljning och utvärderingsamt

Redan i avsnitt 6.1 konstateras kommittén i slutbetän-att
återkomma frågankandet till ansvarsfördelning iattavser om
bådeslutbetänkandet, vad ansvarsfördelningen mellanavser

och kommun ochstat vad gäller den statliga organisationen.
Detta innebär föreslår någrakommittén inte radikalaatt nu
förändringar organisation ansvarsfördelning.ochav
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Utgångspunkter6.8.1

utbildningenriksrekryterandedenutvärderingSkolverketsl av
samlat hu-förordasrörelsehinder ettsvåramedför elever

Rh-anpassadevid deverksamhetenförvudmannaskap gym-
nivå. Mankommunalochpå statligbådenasieskolorna,

företrä-mellansamspelsig ibefinner ettelevernaattmenar
kun-representerarskolandäryrkesgrupperskildafördare -

elevhem-behandlingsmålen ochhabiliteringenskapsmålen,
omvårdnadsmål.socialiseringsmål ochallmännameramen

förmålsättningnationellsaknasdetpåpekar attMan en
gymnasieutbildningen.Rh-anpassadevid denverksamheten

fårinstansangeläget attdetvidare att ärSkolverket enmenar
platser.anskaffningbehovsprövningsåvälför avsomansvar

statligtfortsattförutsättning ett engagemang.underDetta av
påansvarsfördelningenpåingenredovisarSkolverket syn

relativtredovisarRGD/RGH, däremotnivå förstatlig man
skolan.inomansvarfördelningenpåsynpunkterdetaljerade

frå-principielladenaktualiserarslutsatserSkolverkets mer
börorganisationsprincipvilken varageställningen somom

organisatoriskfullständigförordarSkolverketvägledande. en
princip ärEnkompetens.oberoendesamordning, annanav

lorganisationen.förvägledandelåta kompetensenatt vara
Rh-anpassadedevidi dagdet,skulle gymna-falldetta som

habiliteringochskola,mellanskiljelinjedrassieskolorna, en
centralaoch denlokalabåde i densocialisering/omvårdnad,

organisationen.
Skolver-kan,samordningfullständigmedFördelen somen

gemensamtskapa ettenklare attdetatt årredovisar,ket vara
möjligheternarisk attdockfinnsDetverksamheten.mål för en

medförsvinnerverksamhetenstyrningtydligskapaatt aven
deRGD/RGHsåvälvidVerksamhetensådan lösning. somen

tillhand attförstasyftar igymnasieskolornaRh-anpassade ge
förutsättningar attgodafunktionshindervissamedelever

boende ettoch ärHabiliteringgymnasieutbildning.erhålla en
Kommit-kunnaskallutbildningdennastöd för attviktigt ges.
kompe-respektiveför demålenviktigt attdet äratttén menar

förutsätt-områdesutifrån varjeformulerastensområdena
samordningviktigt attsammanhangi dettaDetningar. är en

inte attdockinnebärnivå. Detlokalochcentralpåbådesker,
huvudmannaskap.gemensamtdet krävs ett
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6.8.2 Ansvarsfördelning på nivåstatlig
Statens för verksamheten vid RGD/RGH ochansvar RgRh är
splittrat på olika aktörer. Utbildningsdepartementet, Skol-
verket, Socialdepartementet, Nämnden för vårdartjänst, CSN
har samtliga sin roll. Ansvarsfördelningen skiljer sig dessutom
avsevärt mellan RGD/RGH respektive den Rh-anpassade
utbildningen. Kommittén detatt önskvärtär attmenar an-
svarsfördelningen mellan de statliga aktörerna tydliggörs samt

denatt likartad utformning för RGD/RGH respektiveges deen
Rh-anpassade gymnasieskolorna.

Kommittén kan inte i detta delbetänkande slutgiltigtettge
förslag till hur den statliga organisationsstrukturen bör iutse
framtiden. Detta eftersom det finns kopplingar mellan hur den
bör utformas för RGD/RGH och de Rh-anpassade gymnasie-
skolorna församt specialskolorna. Detta, liksom den statliga
myndighetsstrukturen, kommer kommittén behandlaatt i slut-
betänkandet. De synpunkter förs fram här bygger såle-som
des på i oförändradstort myndighetsstruktur fåroch därfören

förslag till justeringar dagensses ansvarsfördelning.som av
Liksom Skolverket kommittén att det finns behovettanser

tydligare samordning statens styrningav inteen bara deav av
Rh-anpassade gymnasieskolorna, utan RGD/RGH.även av
Ett uppnåsätt sådanatt samordning förläggaatt helaen vore
det statliga påansvaret myndighet under departement.etten
Kommittén har redan redovisat tveksamhet till påatt dettaen
sätt lämna kompetensprincipen. Dessutom svårtdetär att se

detta skulle förläggas.var ansvar
Eftersom det huvudsakliga målet för verksamheten vid de

riksrekryterande gymnasieskolorna förmedlaär att utbildning,
så detär naturligt att Utbildningsdepartementet har huvud-

påansvaret departementsnivå. Under Utbildningsdeparte-
mentet lyder Skolverket och SIH, båda myndigheter med
inriktning på pedagogisk kompetens. Under Socialdeparte-

lydermentet Nämnden för vårdartjänst, inriktad på frågor om
boende och habilitering. Kommittén inte bereddär förordaatt

någonatt dessa myndigheter skulle ett övergripandeav ges
för verksamheten vid RGD/RGH elleransvar vid de Rh-an-

passade gymnasieskolorna.
Ett enhetligt huvudmannaskap dockär inte den enda vä-

uppnåatt samordning. Det kan också skegen organi-genom
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etablerasdet börKommitténsamarbete. attsatoriskt menar
RGD/RGHstyrningensamordningform för statens avaven

vad gällergymnasieskolorna,Rh-anpassadedeoch gemen-
sko/lagstiftning,måldemål vid sidan ges avsomomsamma

uppföljningm.m., antal platser samtkursplanerläroplaner,
sådant kansamarbeteför ettutvärdering. Inomoch ramen

Densektorskompetens.med sinbidramyndighetvarje myn-
slutgiltigt kommerUtbildningsdepartementetunderdighet som

respektiveRGD/RGHstyrningför statensatt avansvarges
stånd. Itillkommersamordningenför attRgRh bör svara
ochgenomföraskankommitténs förslagpåavvaktan att en

frånutgår kommittén attmyndighet kan utsesansvarig par-
tillfälligaundersamordningennödvändigadenetablerarterna

former.
antagnings-föreslagitredanharKommittén gemensamen

Iutbildningen.Rh-anpassadedenRGD/RGH ochförnämnd
myndigheterberördaföreslås samtliganämnden repre-vara

sammansättningföreslagnaAntagningsnämndenssenterade.
statligaför dendet forumomedelbart utgörden inteattgör

ingetdetDäremotföreslagits ärsamordning somovan.som
myndigheterna utserstatligadehindrar att represen-samma

bådai detanter organen.
mellansamordningenovanstående diskuteratsharl det

organisationsstruktu-statligakompetensområden. Denolika
kompetensområdena,inomsplittraddagdock i ävenärren

på förändringar.också kravställervilket
på Utbildnings-liggerutbildningenförDet statliga ansvaret

fördepartementetI dagSkolverket.ochdepartementet svarar
medanutbildningsorterna,överenskommelser medavtal eller

jämföras medDetta kanbidraget.administrerarSkolverket
gymnasie-Rh-anpassadeomvårdnad vid deföransvaret

medsamarbetevårdartjänst iförNämndendärskolorna,
ochhuvudmännenmedförhandlarSocialdepartementet

kostnadser-ochverksamhetöverenskommelseträffar omen
regeringen.godkännssättning, avsom

tydligarepå behovet ettpekatredanKommittén har av
utvärderingochmål uppföljningför samtmyndighetsansvar av
respektive deRGD/RGHtillverksamhetsbidragetdet statliga

ocksåKommittén hargymnasieskolorna.Rh-anpassade
därföråligga Skolverket attbörföreslagit dettaatt ansvar
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verket redan idag administrerar dagens bidrag verketsamt att
generellt har för tillsyn, uppföljning och utvärderingansvar av
skolan. Kommittén detatt rimligtär att det statligamenar
verksamhetsbidraget till utbildningen vid skolorna tillges
Skolverket får i uppdrag fördelaatt medlen till de respek-som
tive skolorna.

Det statliga för boendetansvaret handhas för de Rh-an-
passade gymnasieskolorna Nämnden vårdartjänst.för Förav
RGD/RGH finns inte uttalat statligt annat än att statenansvar,
via CSN finansierar boendet via Rg-bidraget. Ett förargument
denna skillnad det i förstaär att hand handlar ett renodlatom
boende vid RGD/RGH, dock med tydliga inslag omvård-av
nad, medan fördet den Rh-anpassade utbildningen också
omfattar omvårdnad i boendet och habilitering. Kommittén har
redan konstaterat detta inteatt tillfredsställandeär lösning,en

att kommittén med anledning fråganatt den stat-men av om
liga organisationsstrukturen skall behandlas i kommitténs
slutbetänkande avstår från att lägga förslagnu om en annan
ordning.

6.8.3 Ansvarsfördelningen på kommunal nivå

l Skolverkets utvärdering de Rh-anpassade gymnasie-av
skolorna påpekas behovet enhetligtett huvudmannaskapav
på lokal nivå. Kommittén har inte för avsikt förslagatt ge om
hur huvudmännen skall organisera sin verksamhet imer
detalj. Principiellt vill dock kommittén påpeka detatt även
lokalt kan finnas skäl baseraatt organisationen på kompe-
tensproñlen. Det viktigtär det i verksamhetenatt tydligt fram-
går vilka målen för respektiveär verksamhet. ocksåDet är
viktigt elevernaatt möjlighet tydligtatt särskilja utbild-ges
ningsmålen från övriga mål. Kommittén uppfattar det inte som
något problem verksamhetenatt lokalt har "tre ben". Flera av
utbildningsorterna har funnit tillfredsställande former för sam-
verkan.

Vad gäller de synpunkter riktas organisationenmotsom
inom RGD/RGH kommittén frågorna sådanatt ärmenar av en

deart att bör klaras i dialogenut mellan ansvarig myndighet
och utbildningsorten. Generellt kommittén frågorattmenar
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påverkar hurverksamheten, ochden internarör somsom
för verksamhe-uppnår mål formuleratsdehuvudmännen som

sådan relation.ibör hanterasten, en

konsekvenserEkonomiska6.9

förslag i dettakommitténskonsekvensernaekonomiskaDe av
kommitténsfrämstDetbegränsade.delbetänkande ärär

detmarkerapersonkretsarna samt attpreciseraförslag att
harskolornaantagningen tillvidkommunala ansvaret som

konsekvenser.ekonomiska
hör-olika huvudmännenför deKonsekvenserna om enav

kommunalaRGD/RGH, istudera vidväljerselskadad elev att
gymnasieskolakommunensi denellerhörselklasser egna

samverkansområde i avsnitt 3.5.diskuteraseller inom dess
konsekven-ekonomiskadediskuterasPå motsvarande sätt

vidväljer studerarörelsehinder attmedelevserna av om en
eller inom dessgymnasieskolahemkommunenseller iRgRh

samverkansområde.
.totaltsåledes besparingar sett.vissainnebärFörslagen

deberörsantal elever ärpå begränsadedetMed tanke som
också kostnaderinnebär attomfattande. Förslagendock inte

täcktsskullenuvarande reglermedungdomarför vissa som
huvudmänöverföras till deistället kommer attstaten somav

habilite-gymnasieutbildning ochfördet primärahar ansvaret
Även förbegränsade,kostnadsöverföringar settdessa ärring.

enskildafall för denflestakommunkollektivet, i dehela även
fall.betydande i enskildakan dockkommunen. De vara

återkomma medslutbetänkandei sittKommittén attavser
kommit-konsekvensernaekonomiskadebedömning avaven

inled-Kommittén tolkar, nämntssamlade förslag.téns som
något omedelbartså föreliggerdet inteningsvis, direktiven att

några lfinns inte hellerDetbesparingskrav. resurser.nya
hurredovisadärför kommittén attslutbetänkandet kommer

omdisponera dekommittén att sparasresurser somavser
betänkande.förslagen i dettagenom

ekonomiskaockså deKommittén kommer att ta upp
hem-huvudmännen staten,för de olikakonsekvenserna -

och landsting.värdkommunerkommuner,
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Kommittédirektiv

Dir.
1995:134

elever skolanfunktionshindrade iUtredning om

1995regeringssammanträde den 23 novemberBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

omvårdnadoch iför utbildningkommitté skall utreda hur ansvaretEn
fördelasfunktionshindrade elever skallutbildninganslutning till av

skall finansieralandstingkommun och samtmellan stat, somvem
verksamheten.

handikappolitikensvenskaDen

uppfattningen allasvenska handikappolitikenGrunden för den är om
utforma samhälletSträvanlika värde och lika år attmänniskors rätt.

Människor medså tillgängligt för alla medborgare.det bliratt
fåsåledes andraberedas möjligheterfunktionshinder skall att ensom

självständigtarbetslivet och leva aktivt ochgod utbildning, delta i ett
förjämlikhet uttryck dennadelaktighet ochliv. Begrepp syn.gersom

på handikappområdet länghar sedan tidpolitikenDen svenska
tillbaka haft denna inriktning.

generalförsamling enhälligt förslag1993 FN:s ettl december antog
funktionshinder de s.k.regler för medinternationella personerom -
säkerställa människorStandardreglerna. Syftet med reglerna attär att

skyldigheterhar rättigheter ochmed funktionshinder samma som
uttrycker tydligai respektive land. Reglernaandra medborgare

ståndpunkter möjligheter ochdet gäller rättigheter,principiella när
förslag land kan undanröjakonkreta hursamt ettomansvar ger

tillgängligtfunktionshindrade och skapa etthinder för personer
samhälle.
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Sektorer social-, utbildnings- och arbetsmarknadsomrädenasom
på olika ansvariga förär sätt handikappolitikenatt reelltettges

innehåll. förEtt uttryck detta sektorsprincipen.är Den innebär varjeatt
område målenskall för för handikappolitiken förverkligas.ta attansvar
Sverige pådrivandehar internationellt varit områdetinom och fullföljer

ocksådenna linje inom för medlemskapet i EU, FN ochnu ramen
andra internationella organisationer.

Kommunerna har genomförandeansvaret för bl.a. barnomsorg,
skola och äldreomsorg. Landstingen har främst uppgifter inom hälso-

Påsjukvårdsområdet. skolområdetoch bryts detta i vissamönster
fall, för elever med funktionshinder.t.ex. Det gäller bl.a. de statliga

förspecialskolorna, gymnasieutbildning vissa funktionshindrade
elever, vissa särskilda pedagogiska stödinsatserresurscentren, samt
anpassning utveckling vissaoch läromedel.av

Kommunernas sociala ansvar

På området flera reformerdet sociala har genomförts under senare
ar.

Reformerna inneburit i huvudsak har samlats hoshar att ansvaret
huvudman, kommunerna, inom sin organisation kunnat samlaen som

vård-olika kompetenser för tillgodose de dagliga ochatt
fortfarande föromsorgsbehoven. Landstingen har dock deansvaret

vårdkompetens.behov specialiseradkräver Nya samarbets-som
ocksåformer och landstingmellan kommuner har utvecklats som en

på fåttdel reformerna. Exempel reformerna kommunernaär att taav
vårdför service och till äldre och handikappadeöver ansvaret m.m.

ÄDEL-reformen till funktionshindrade lagenoch stödet enligt
1993:387 till funktionshindrade LSS.stöd och service vissaom

på institutionsvård,Den ändrade särskilt vad gällersynen
vård,omsorgsverksamheten och psykiatrisk har varit starken

drivkraft till förändringarna.

Staten, kommunerna och landstingen delar för skolanansvaret

Även på område omfattande förändringar genomförtsskolans har
åren.under de senaste

målStaten skall och riktlinjer skall gälla för allaange som
mål slåsskolformer i landet. Dessa och riktlinjer fast i skollagen,

ocksåskolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Staten skall
följa och utvärdera hur de nationella bestämmelserna efterlevsupp

uppnåsoch hur målen bedriva tillsyn.samt



Bilaga 1 161SOU 1996:167

frånkommunerna ändrades genomgripande ochStatsbidragen till
förjanuari 1993. De specialdestinerade statsbidragenmed den 1

ändamål i generellt statsbidragssystem förskolans inordnades ett
kommunerna.

helt och odelat arbets-Kommunerna har sedan 1991 ett
för personal i skolan och inom degivaransvar all avgör ramar som

fast verksamheten skall utformas.lagt hurriksdag och regering
ändamålsenlig organisation skol-förKommunerna avsvarar en

finns lokaler, läromedel och utrustning.och för detverksamheten att
förpersonal för olika uppgifter i skolan ochfinnsDe för detattsvarar

fåroch de skall till skolan defortbildning attpersonalens resurserse
skall de nationellaför skolverksamheten motbehövs att svarasom

också förharmålen riktlinjerna. Kommunerna ett attoch ansvar
utvärdera sin skolverksamhet.

således driftansvaret för bl.a. grundskolan ochKommunerna har
för1 januari 1996 särskolan.fr.o.m. den ävengymnasieskolan samt

fårockså för gymnasieskolan endasthuvudmänLandstingen är men
omvårdnadsprogram och naturbruksprogram samt mot-anordna
specialkurser.svarande

avregleringendecentraliseringen ochDen fortsatta utvecklingen av
stimuleraåtgärder förhindra utslagning i skolan,för bl.a.attrymmer

och föräldra-utvecklingen utveckla elev-pedagogiska samtden
på bl.a. iDetta kommer till uttryck olika sätt,inflytandet i skolan.

skolan dir.1995:19 och ikommittédirektiven Det inre arbetet i propo-
Ökat föräldrainflytande utvecklingsstörda barnssitionen över

prop. 1994/95:212.skolgång försöksverksamheten-
således genomförts eller underOmfattande förändringar har är

någonpå område,skolansgenomförande översynmen av
olika huvudmän för elever med funk-ansvarsfördelningen mellan

på områdetgenomförts hardet socialationshinder liknande den som
någon genomförtsheller har prövatinte gjorts. Inte översyn som om

omvårdnad för funk-gränsdragning mellan utbildning och socialen
möjlig eller önskvärd.tionshindrade elever är

Delat skapar oklarheteransvar

funktionshindrade barn och ungdomar iAnsvaret för utbildning ärav
på Ansvarsfördelningen beroendeflera huvudmän. olikadag delat är

på har i vissa fall gradenvilka funktionshinder eleverna samt av
kan flertaletfunktionshinder. Huvudlinjen attsägas vara

påfårelever sin utbildning i kommunala skolorfunktionshindrade
specialpedagogiska konsulentorganisa-bostadsorten. Genom den
handikappfrågor SIHför i skolantionen vid Statens institut sta-ger

6 16-1420
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rådten stöd och till kommunerna för underlättaatt funktionshindrade
skolgångelevers på hemorten. Staten har också påtagit sig en

mycket del kostnadsansvaretstor för specialskolans elever ochav
påbidrar olika till verksamheten försätt andra handikappgrupper vid

övriga skolformer.
Ansvarsfördelningen vad gäller utbildning och stödinsatser till vissa

funktionshindrade elever skapar oklarheter. Det kan inte uteslutas att
beslut inskrivning elever i viss skolform påverkasom av en av vem

skall finansiera undervisningskostnaderna respektive eventuellasom
kostnader omvårdnadför boende, Det finns tecken tyderm.m. som
på elever med likartade funktionshinder fåratt olika stöd beroende på
ekonomiska överväganden.

Kommunernas för funktionshindrade eleveransvar

Kommunerna enligt skollagen 1985:1100är skyldiga att anordna
grundskola respektive särskola för alla skolpliktiga barn i kommunen.

ocksåKommunerna skyldiga erbjuda i kommunen bosattaär att
ungdomar utbildning i gymnasieskolan respektive gymnasiesär-
skolan. Flertalet funktionshindrade fårelever sin utbildning i kommu-
nala skolor. Staten bidrar till verksamheten det generellagenom
statsbidraget till kommunerna.

Skolhuvudmännen enligt skollagen skyldigaär till barnatt attse
fårmed behov särskilt funktionshindradestöd det. För elever kanav

mångadet stödet sig uttryck, i form särskilda hjälpmedel,ta t.ex. av
elewårdandesärskilda lärarinsatser, insatser, specialanpassade

lokaler eller anställning särskilda elevassistenter.av
Från principen det kommunala samlade vissaansvaret ärom

skolor åttaundantagna, bl.a. de statliga specialskolorna för framför
allt döva och hörselskadade Staten också påbarn. har tagit sig olika
långt gående för svårtdöva, hörselskadade och rörelse-ansvar
hindrade ungdomars gymnasieutbildning för vissa särskolelever.samt

Landstingen för hörselvården.den pedagogiska En delansvarar
denna verksamhet stöd till hörselskadadeutgör eleverav som

SlH:smotsvarar det stöd konsulenter till andrasom ger
funktionshindrade SIH skall enligt sin instruktion samverkagrupper.
med hörselvårdlandstingens pedagogiska det gäller hörsel-när
skadade elever.

Ett exempel därannat delat hjälpmedels-ansvaret är är
försörjningen. Landstingen och kommunerna har gemensamt ansvar
för funktionshindrade får de hjälpmedelatt de behöver för attsom
klara livsföringen,den dagliga medan kommunerna för attansvarar
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funktions-hindrade tillgångelever har till pedagogiska hjälpmedel
relaterade till skolsituationen.

Statens för funktionshindrade eleveransvar

Specialskolan

Specialskolan påorganiserad femär regionskolor, med regionala
upptagningsområden riksskolor hela landetsamt tre med som
upptagningsomráde. Staten huvudman för specialskolorna ochär

för kostnaderna för undervisning, elevhemsboende, hemresorsvarar
För de elever inskrivna i specialskolan, betalar elevernasärm.m. som

hemkommuner fastställd avgift uppgårtill För närvarandestaten.en
läsår.beloppet till 000 kronor elev och75 per

Regionskolor finns i Härnösand Kristinaskolan, Stockholm
ÖrebroManillaskolan, Birgittaskolan, Vänersborg Vänerskolan

Östervångsskolan.och Lund De döva och hörselskadadetar emot
elever. Eleverna vid regionskolorna följer i huvudsak samma
kursplaner eleverna i grundskolan. Vissa anpassningar bl.a.görssom

elevernas funktionshinder.med anledning För döva och hörsel-av
skadade teckenspråkelever i specialskolan dessutom obliga-är ett
toriskt ämne.

ÅsbackaskolanRiksskolorna Gnesta, Sigtunal Hällsboskolan iär
ÅsbackaskolanÖrebro.och dövaEkeskolan i ochtar emot

ocksåhörselskadade elever utvecklingsstörda. Hällsboskolanärsom
hörselskadade eleverdöva eller med emotionella störningartar emot

språkstörningar.hörande elever med Ekeskolansamt tar emotgrava
ocksåsynskadade elever döva, hörselskadade ellerärsom

Åsbackaskolanutvecklingsstörda. Undervisning vid och Ekeskolan
följer i särskolans kursplaner.huvudsak

Styrelsen för respektive specialskola beslutar inskrivningom av
finns påelever i sin skola. Det tecken tyder kriterierna förattsom

inskrivning varierar mellan skolorna, vilket leder till elever medatt
ocksåliknande behov behandlas olika. Vissa specialskolor anordnar

pås.k. klasser den där specialskolan förlagd.externa ort än ärannan
Frågan specialskolornas ställning och organisation harom

behandlats vid flertal tillfällen under de decennierna,ett bl.a.senaste
Statskontoret,lntegrationsutredningen, Riksrevisionsverket ochav

NågonSIH-utredningen. förändringgenomgripande special-mer av
skolornas ställning har emellertid inte gjorts.
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Döva autistiska barn

Elever med autism eller tillståndautismliknande har vid behov tillrätt
utbildning i särskolan. Döva autistiska barn borde därför enligt SlH:s

Åsbackaskolans Åsbacka-uppfattning målgrupp.tillhöra Eftersom
skolan inte har ekonomiska förutsättningar för elevgruppenatt denge

helårsomsorgheldygns- och önskvärd, har SIH föreslagitär attsom
fårspecialskolan debitera elevens hemkommun för de merkostnader

uppstår omvårdnadför och boende skolår.utöver normaltsom
Förslaget från rådandeinnebär ett avsteg principer. Special-nu
skolorna sådanahar aldrig tidigare erbjudit tjänster denutöver vanliga
skoltiden.

Riksgymnasier för svårtdöva, hörselskadade och rörelsehindrade
ungdomar

Örebro får gymnasieförordningenkommun enligt 1992:394 anordna
frånutbildning för ungdomardöva hela landet liksom för ungdomar

på språkstörninggrund behöver insatser slagsom av av samma som
också pådöva. Kommunen anordnar utbildning bygger muntligsom

kommunikation med tekniska hjälpmedel för hörselskadade ung-
fråndomar hela Verksamheten finansieraslandet. dels statligtgenom

Örebrostöd reglerat i avtal mellan kommun och delsstaten, genom
frånviss ersättning elevernas hemkommuner till kommunen s.k.

ersättning.interkommunal
Fyra kommuner Göteborg, Kristianstad, Stockholm Umeåoch

anordnar enligt överenskommelse med s.k. Rh-anpassadstaten
för svårtgymnasieutbildning rörelsehindrade ungdomar behöversom

speciellt anpassad utbildning. Utbildningen finansieras dels genom
särskilt statligt verksamhetsstöd, dels interkommunal ersätt-genom
ning. Den Rh-anpassade gymnasieutbildningen kompletteras med

omvårdnadsinsatsersärskilda i anslutning Statentill utbildningen.
finansierar omvårdnadsinsatser vårdar-dessa Nämnden förgenom

består omvårdnadtjänst och de boende i elevhem, i boendet ochav
omvårdnadsverksamhetenhabilitering. förHuvudmän vid de olika

riksgymnasieorterna Stockholms läns landsting, Stiftelsen Bräckeär
Diakonigård, Umeå kommun Kristianstads kommun.samt

för frånBidrag till kostnader till och hemorten liksom förresor
på fåboendet utbildningsorten kan elever vid dessa utbildningar enligt

förordningen 1995:667 bidrag till vissa funktionshindrade elever iom
gymnasieskolan. Bidraget administreras Centrala studiestöds-av
nämnden och för den del kostnaderna för boende ochges av resor

förtidspension/det sjukbidrag kanöverstiger den elevernasom som



Bilaga 1 165SOU 1996:167

dennaförsäkring. Bidrag enligtallmänenligt lagenha tillerkänts om
tidigare särskiltochden 1 juli 1995 ersätter ettförordning infördes

arbetsmarknadsutbildning.1987:406förordningenbidrag enligt om
dessa utbildningar,uppdrag utvärderahar i attSkolverket, som

uppdraget.1996under avrapporterakommer att mars

verksamhetsstödstatligtSärskoleutbildning med

anordnari Västmanlands länoch landstingetSörmlandLandstinget
iDammsdalskolanutbildning vidmedöverenskommelser statenenligt

för utvecklings-i Sala vissaSalbohedskolanVingåker respektive
Örebroanordnarfrån landet. Vidarehelaoch ungdomarstörda barn

föryrkesutbildningmedöverenskommelse statenenligtkommun
från hela landet.ungdomarutvecklingsstördahörselskadade

avtalen,stöd reglerat istatligtfinansieras delsVerksamheten genom
interkommunal ersättning.dels genom

Läromedel

ochspecialskolan, särskolansameskolan,grundskolan,Elever i
ochtillgång böcker, verktygkostnad ha tillskallgymnasieskolan utan

Någonutbildning.för tidsenligbehövshjälpmedelandra ensom
vuxenutbildningkommunaliför elevermotsvarande reglering

folkhögskolor finns inte.komvux eller vid
framställa och distribuerautveckla,åtagit sigStaten har att

hörselskadade/döva ochrörelsehindrade,för synskadade,läromedel
ersättningPå ochuppdrag motutvecklingsstörda elever. anpassar

vuxenutbildningkommunalsynskadade inomläromedel förSIH även
PunktskriftsbiblioteketTalboks- ocharbetsmarknadsutbildning.och

medpå och universitethögskolorsynskadadeTPB förser
studielitteratur.

förordningenbidrag enligtLänsarbetsnämnderna kan ge
för tal-till kostnaderarbetshjälpmedelbidrag till1987:409 m.m.om

deltaför kunnasynskadade behöver attpunktskriftslitteraturoch som
arbetsmarknadsutbildning.i

Statliga myndigheter

Statenstvå statliga myndigheter,inrättades1 juli 1991Den nya
handikappfrågor SlH.skolaniinstitut förskolverk och Statens
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En Skolverkets huvuduppgifter utvecklaär att och förav ansvara
sammanhållen och samordnad uppföljning och utvärdering allen av

skolverksamhet. Utvärderingen skall omfatta utbildningens resultat,
organisation och kostnader. Syftet är att den samlade bildge av
skolverksamheten behövs för kunna bedömaatt vilka resultatsom

uppnås i de olika skolorna och förunderlag beslutsom ge om
förändringar. Uppföljningen och utvärderingen skall kompletteras av
tillsyn.

En huvuduppgift framatt underlag och förslagär ta tillannan
utveckling skolan, fortlöpandet.ex. att utvärdera kurs-av genom
planerna och att kommentar- och referensmaterial.utgenom ge

ocksåSkolverket har visst för påett forskning områdetattansvar
stimuleras resultaten spridning.samt att Skolverkets förges ansvar

utveckla och utvärderaatt skolan liksom dess för tillsynansvar
omfattar ocksånaturligtvis funktionshindrade elever.

Huvuduppgiften för SlH hjälp ochatt stöd till kommunerna förär ge
funktionshindrade skolgång påelevers hemorten. Verksamheten är

påuppdelad två områden.huvudsakligen Det området denärena
specialpedagogiska konsulentorganisationen, råd ochsom genom
stöd till kommunerna bidrar till skolgångenunderlätta föratt elever
med funktionshinder. områdetDet andra framställningär av
läromedel för vissa elever med olika funktionshinder. ocksåSlH är

förvaltningsmyndighet åttacentral för de specialskolorna församt
Tomtebodaskolans resurscenter.

Inom Utbildningsdepartementet har gjorts översynen av
fördelningen arbete, och kompetens mellan Skolverket ochav ansvar
SlH mellan dessa myndighetersamt och Utbildningsdepartementet.
Översynen har nyligen i Statenpresenterats och skolanrapporten -
styrning och stöd Ds 1995:60. Nämnden vårdartjänstför har till
uppgift förbättra förutsättningarna föratt utbildning och studier för

och funktionshindermed administrerasamt attunga vuxna personer
och utveckla olika stöd behövs i och omkring studiesituationen.som
En viss del stöden har kunnat förutnyttjas folkhög-attav anpassa
skolornas tekniska utrustning till med funktionshinder.personer

Särskilda förinsatser handikappade del Arbets-ärunga en av
marknadsverkets reguljära verksamhet. Det dels insatser förär
ungdomar med sjukbidrag och förtidspension födda 1963 och senare,
dels de särskilda insatser till skolungdomar med handikapp isom ges
samverkan med skolan.
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konsulentorganisationen vid SIHspecialpedagogiskaDen

medstöd riktar sig dels till kommuner har eleverKonsulenternas som
flerhandikapp synskadade för-rörelsehinder eller samtsynskada,

Vadhar dövblinda. gällerskolebarn, dels till kommuner vuxnasom
SIHrådgivning hörselskadade elever samverkartill döva ochstöd och

har funktionsned-hörselkonsulenter. Elevermed landstingens som
special-karaktär omfattas inte detmedicinsksättningar avav

pedagogiska stödet.
ojämnt mellan handikapp-fördelar sig i dagKonsulentresurserna

Så elever med rörelsehinderexempelvis 3 200har cagrupperna.
har000 elever med synskadatillgång konsulenter medan 1till 25 ca

30 konsulenter.

regionalSamordnade utbildningsinsatser artav

finnsockså deverksamheten vid resurscenterStaten finansierar som
Ekeskolan, Hällsboskolan ochspecialskolornavid de rikstäckande

Åsbackaskolan vid Tomtebodaskolans resurscenter.samt
på skolområdet fördelar SIHFrån Särskilda insatseranslaget A

utbildningsinsatserför samordnadetillstatsbidrag kommuner av
får vissaBland annatför vissa handikappgrupper.regional art

särskilda undervisnings-för anordnastatligt stöd attkommuner
regel intetillhör ihörselskadade elever. Dessa eleverför t.ex.grupper
i mindremålgrupp, undervisninghar behovspecialskolans men av

Frånteckenspråkig miljö.och ibland även sammaenavgrupper
regionala special-medel till kommuner ochfördelar SIHanslag även

på specialkunnandesiginriktarskolor för drift Kunskapscenter somav
utgår också tillBidragoch hörselskador.rörelsehinderom

REDHA-centra för data-landstingens regionala dataresurscentra
ordinationtill utprövning ochi anslutningpedagogiska insatser av

funktionshinder.för elever meddatorhjälpmedel
fått precisera1995/96 SIH i uppdragför har attl regleringsbrevet

syfte effekti-iutvecklingsinriktning för attuppgifter och resurscentren
såvälefter kommunernasverksamhetenvisera och somanpassa

den 1skall redovisas senastbehov. Uppdragetelevernas mars
1996.

Uppdraget

förnuvarande insatserkartlägga samhälletsKommittén skall först
dessa insatserbeskriva hurelever i skolan samtfunktionshindrade
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tillgodoser deras behov samhälligt stöd. Därefter skall kommitténav
analysera hur skall fördelasansvaret mellan kommun ochstat,
landsting för utbildning funktionshindrade elever och derasav
omvårdnad i anslutning till utbildningen. utgåAnalysen skall från hur
funktionshindrade elevers behov omvårdnadutbildning och iav
anslutning utbildningentill bäst kan tillgodoses och i förslagutmynna
till klara för och finansiering. Detgränser viktigtär att statensansvar
och andras kompletterande insatser inte motverkar kommunernas
initiativ använda och utveckla sinaatt effektivt förresurser
undervisning funktionshindrade barn och ungdomar.av

Kommittén skall analysera hur elevgrupperna förändratshar över
föreslåtiden och förändringarde motiveras analysen vadsom av

skolformernas kompetensområden, lokalisering, finansieringavser
och huvudmannaskap.

Kommittén skall undersöka för specialskolorna heltansvaretom
kan föras Omtill kommunerna. kommittén finneröver iatt staten även
fortsättningen skall huvudman för specialskolorna, skall kom-vara

föreslåmittén för såvälhur kostnaderna skolverksamheten som
omvårdnaden i anslutning till utbildningen skall fördelas mellan stat

ocksåoch kommun. Kommittén föreslå åtgärderskall de behövssom
för stärka det demokratiska inflytandetatt specialskolornaöver samt
klargöra vilket styrelsen i varje specialskola skall ha.ansvar

såvälKommittén skall utreda den specialpedagogiska konsulent-
organisationen den stödverksamhet resurscentrensom som ges av

ingåroch kunskapscentren. l uppdraget särskiltatt pröva ansvars-
fördelningen mellan den statliga sektorn och de lokala huvudmännen

mellan berörda myndigheter. Kommittén skall särskiltsamt studera
föreslå åtgärdersamverkan dem emellan och, vid behov, kansom

leda till flexibilitet och effektivitet.ökad
Kommittén skall utvärdera verksamheten med riksgymnasierom

för svårtdöva, hörselskadade och rörelsehindrade ochungdomar
föreslå förändringarnödvändiga Utvärderingen skallsystemet.av om-

bådefatta omvårdnadsinsasterna såvälutbildnings- och och beakta
kvalitets- effektivitetsaspekter verksamheten. I den delsom av upp-
draget Rh-anpassad kommitténgymnasie-utbildning skall haavser

vårdartjänstsamarbete med Nämnden för och förnära Nämnden Rh-
anpassad utbildning.

Kommittén skall kartlägga den statliga läromedelsproduktionen
föreslåoch hur den kan effektiviseras. Härvid kommitténskall särskilt

på områdetbeakta hur den tekniska utvecklingen ökad kvalitetkan ge
och kostnadseffektivitet. föreslåhögre grad Kommittén skall vilkenav
läromedelsproduktion ståbör för och vilken produktionstatensom

påkan skötas läromedelsmarknad, eventuellt med visstsom en
ocksåproduktionsstöd. Kommittén skall eventuella effek-belysa
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TPB:smellansamordningrationaliseringsvinsterochtivitets- avenav
S|H:sinomsamordningalternativtläromedelsproduktionS|H:soch en

läromedelsenheter.
organisa-ochekonomiskaeventuellaredovisaskallKommittén

föreslås.åtgärderdekonsekvensertoriska somav

uppdragetRedovisning av

september15denuppdrag senastsittslutförthaKommittén skall
1997.

riksgymnasiernaochspecialskolornauppdragetdelarl de avser
skalleleverrörelsehindradeoch gravthörselskadadedöva,för

1996.oktober15denöverväganden senastsinakommittén redovisa

Övrigt

och förslaganalyserdel dearbetei sitt taKommittén skall somav
stödochstyrningskolanochStateni rapportenredovisatsnyligen -

utvärderingarockså dedelKommittén skall ta1995:60. somDs av
SIH.ochSkolverketområden vidberördapågår inomnärvarandeför

tilldirektivregeringensföljerkommitténviktsärskild attDet är av
offentligaprövaattutredaresärskildaochkommittéersamtliga om

kommittén skallframgår bl.a. att1994:23. Däravåtaganden dir.
oförändrademedförenligaförslagen ärredovisaochanalysera om

på deneffekternabedömasektorn samtoffentligaför denutgifter
ekonomin.kommunala

redovisadirektiv attregeringensbeaktaskallKommittén även
jämställdhets-1992:50 samtdir.konsekvenserregionalpolitiska

1994:12.dir.förslagenkonsekvenserpolitiska av
handikapporganisationerna.samråda medKommittén skall

Utbildningsdepartementet



røåwmøøváeøéyalááêxv-WWw w-aw u 1 vw,.

ägølmzøa-.gsggtm n
r:.så$;miêä1ti§äat3$ "máwzazzvaavsiäeäwáwå

äülfwgwäüáiåâåáiâgamv 4:::§2: eL
gutägtäâgiüäáåäzigflm

WF§-jfâ3§§ñr2?&#39;äf3*i&#39;ái§r$$&#39;%øäiâå
25 TN .

Å m1?V 2-.:.3-.,.
ásøagaørüxgaexkvüiwânaêxwüâmüä

:irl MivV55 f--
nâäârârzrâzüçüf.üñêüüiâwâgágáiiáâyâfä..

a. - - F

"åâåáiw"u 22:- ...Wáâäâgüvâsüäü%§f3s§X§Vå
füåáâr: -x ;....3y;g;:;;47325,312NT.,j VA mimmsøfä xârçøümzyâäøârvâgñâåü

årsesesmzgzwi:hf,,.- - w w. Wâfâmüw üâmäévW

fi"
im

.m3 ,§ä5.....fnä:y
L

w

wámáárnlâiäárnmüt- -



2 171Bilaga1996:167SOU

Tabeller

RGDIRGH

läsåret 1995/96RGDIRGHvideleverAntalTabell 1
utbild-och övrigapå linjerfördelade program,-

ningar

Antalåk 4Linjer,AntalNationella
elevereleverprogram,

åk 1 3-
5Ekonomisk44fritidochBarn
5Humanistisk13Bygg
5Naturvetenskaplig6El

14Samhällsvetenskaplig1Energi
9Teknisk3Estetiskt

27Fordon
2admHandel o
5Hantverk

24Hotell restaurango
9Industri

12Livsmedel
35Medie
27Naturvetenskap
4Omvårdnad

zÖvrig 111utbildning59Samhällsvetenskap

149271Summa
Örebro kommunKälla:

frånskiljer sigantalet elevertotaladet1995. AtthöstenUppgifterna gäller1
avgångar.på tidigauppgifter berorredovisadeövriga

påbyggnadsutbildningarindividuellaingår m m.utbildning2 I övrig program,
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årsarbetareTabell 2 Antalet inom boende fritidoch för
RGD/RGH

Personalkategori Läsåret Läsåret Läsåret
1993/94 1994/95 1995/96

Elevhem 31,50 10,68 10,68
Kollektiv 9,00 9,00 9,00
Elevvåning 3,50 2,00 2,00
Elevhem dövblind 3,36 3,36 2,55
Summa
boendepersonal 47,36 25,04 24,23

Fritid 6,40 5,00 5,00
Fältverksamhet 2,00 3,00 3,00
Träningslägenhet 1,00 - -
Psykolog 0,60 0,50 0,50
Administration 9,00 9,50 9,00

Summa 66,36 43,04 41,73
ÅRKälla: ETT SENARE En beskrivning förändrat boende fritid föroch eleverav

Örebropå RGD/RGH; Per-Ola Bergstén, Rapport 10:1995 Utvärderingsenheten
Örebrokommun.kommun samt
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RgRh

och 1995år 19931991,diagnoseleversAntagna3Tabell
periodenundereleversamtliga antagnaförsamt

RgRhvidår 19951991 -

1991 -1995199519931991
101231422CPCerebral pares,
4081 17Ryggmärgsbråck
2020Ryggmärgsbråck CP+
9011märgsskadaRygg
9022våldHjärnskada, yttre
6300Hjärntumör
11304Missbildning
6203hemiplegiHö/vä-sidig

20483Muskelsjukdomar
4400Ledgångsreumatism
5310ataxirichsFried
2000MBD/DAMP
91 11Övrigt 4

224514046Totalt
periodenföranslagsframställanfördjupadevårdartjänstsförNämndenKälla:

1997-1999.
hudsjukdomar.olikapolio,diagnostiserade, t1 ex



174 Bilaga 2 SOU 1996:167

Tabell 4 Rörelsehindrets svårighetsgrad hos alla antagna
årenvid RgRh 1991 1995-

1991 1992 1993 1994 1995 Sza
Grupp 1 3 2 1 1 4 1 1
Grupp 2 27 18 27 23 28 123
Grupp 3 16 26 12 15 17 86
Grupp 4 O 2 0 O 2 4

Totalt 46 48 40 39 51 224
Källa: Nämnden för vårdartjänsts fördjupade anslagsframställan för perioden
1997-1999.
Not: Grupp Motoriken frånavviker det normala, eleven klarar sig praktisktmen
relativt bra i det dagliga livet. Eleven har ofta behov personligt socialt stöd.av
Grupp 2: Motoriken är nedsatt, eleven klarar delar ADL-funktionen.men Tillav
stor del behöver eleven hjälp och/eller tekniska hjälpmedelav annan person för

kunnaatt förflytta sig.
Grupp 3: Motoriken så nedsattär att eleven behöver personlig praktisk hjälp med i
stort alltsett och behöver tillgång till hjälp hela dygnet.
Grupp 4: Till denna har förts elever pendlar mellangrupp 1 ochsom tgrupp exelever med ledgångsreumatism.

Tabell 5 Elevernas skolbakgrund vid årenRgRh 1991, 1993
och 1995 församt samtliga årenelever 1991 1995-

Elevernas skolbakgrund 1991 1993 1995 1991-1995
Hemskola

utan särskilda ped insatser 13 10 9 53-
med anpassade studier 11 13 26 74-
i särskild underv 2 O 3grupp 6-

Skola med beh avd
i vanlig klass 11 3 1 17-
med anpassade studier O 4 2 15-
i särskild underv 5 8 9grupp 51-

Särskola 2 1 1 5
Övriga 1skolformer 2 1 0 3

Summa 46 40 51 224
Källa: Nämnden för várdartjänsts fördjupade anslagsframställan för perioden
1997-1999.
1 Olika skolformer direkt hänförda någontill de ovanståendeav grupperna.
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för-åren med1992,1991RgRhvidantagnaEleverTabell 6 -
på linjerdelning

Umeå TotaltGöteborStockholmLinje
91-92929192919291

1 6367Preparandkurs
Handel och

31626548kontor
22Ekonomisk

135611Social
Samhälls-

611121vetenskaplig
11Humanistisk
413lndustriteknisk
211Fordon

Naturveten-
11skaplig
11Teknisk

Vård-, barn-
211ungdomoch
11Träteknisk
11EI-teleteknisk

ochTransport
11data

ADB
1266påbyggnad

948813312626Totalt
rapportSkolverketsrörelsehinder,svåramed nrför eleverRiksgymnasierKälla:

101
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Tabell 7 Elever årenvidantagna RgRh 1993 1995, med för--
pådelning program

Program Stockhom Göteborg Umeå Kristian- Totalt
stad

93 94 95 93 94 95 93 94 95 93 94 95 93-95
Individuellt 9 1 2 1 14
Samhälls-
vetenskapligt 5 5 10 1 4 4 1 2 1 1 1 35
Industri 2 1 1 1 5
Barn fritid 1 1 1 2 1 6
Handel adm 4 3 5 6 11 4 3 2 2 1 41
Medie 1 1 1 1 2 4 10
EI 1 1 2
Fordon 1 1 2
Natur-
vetenskapligt 1 1 2 4
Estetiskt 1 1 1 3
Hotell
restaurang 1 1
ADB
påbyggnad 4 5 7 2 1 19

Totalt 21 16 22 7 11 16 7 9 9 5 7 11 141
Källa: Riksgymnasier för elever svåramed rörelsehinder, Skolverkets rapport nr
101
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läsåret 1995/96habiliteringenPersonal vidTabell 8
åakårsarbetskrafteri-

UmeåStockholmGöteborKristianstad
perperperper
elevelev totelev totelev tottot
0,110,09 2,755,002,88 0,090,112,50Arbetsterapeut
0,050,04 1,252,000,061,751,00 0,05Kurator
0,020,02 0,501,001,00 0,030,020,50Logoped
0,030,801,00 0,020,020,50Psykolog --
0,080,08 2,004,500,062,000,092,00Sjukgymnast
0,010,150,021,000,30 0,010,020,50Sjuksköterska
0,041,03Övriga 0,126,501,80 0,060,040,95

0,348,4821,00 0,380,309,730,367,95Totalt
verksamhetsberättelserKällor: m m

ochboendepersonaltäthet inomförRiktvärdenTabell 9
habüüeñng

elevAnställda per
2,01,8Elevhem -
0,20,1elewårdHabilitering/förstärkt -

0,2Habilitering/behandling
0,1lokal admocharbetsledningViss

03insatserAdministrativa
för periodenanslagsframställanvårdartjänsts fördjupadeförKälla: Nämnden

1997-1999.
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Länsbeteckningar

länStockholms
Uppsala län

länSödermanlands

Östergötlands län

Jönköpings län
länKronobergs

Kalmar län
länGotlands
länBlekinge

Kristianstads län
länMalmöhus

länHallands
och Bohus länGöteborg

Älvsborgs län
länSkaraborgs

Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län

länKopparbergs
länGävleborgs

länVästernorrlands
länJämtlands

länVästerbottens
länNorrbottens
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