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SAMMANTRÄDESPR0T0KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 

Dnr 2019/1341 

Svar på motion om förskoleklass för särskolan 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SD) och Magnus Edman (SD) inkom den 27september 2019 med 
rubricerad motion. 
Motionärerna föreslår att barn- och utbildning får i uppdrag att införa förskoleklass 
för särskolans elever från och med höstterminen 2020. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.1308, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga SK 2019.10292, protokollsutdrag från skolnämnden,§ 17, 2020-03-03 
Bilaga SK 2019.10279, yttrande från skolnämnden 
Bilaga SK 2019.7360, motion från Sverigedemokraterna 

Ledningsutskottets beslut§ 244, 2021-11-24 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Sf 
Utdragsbestyrkande 
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SK 2019/}i}l41 
2021.wi:0O-1s 

blARIENR: 2019/1341 

KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion förskoleklass för särskolan 
Louise Eriksson (SO) och Magnus Edman (SO) inkom den 27september 2019 med 
rubricerad motion. 

Motionärerna föreslår 

att barn- och utbildning får i uppdrag att införa förskoleklass för särskolans elever 
från och med höstterminen 2020 

Motionärerna skriver att från och med höstterminen 2018 är förskoleklass 
obligatorisk för alla 6 åringar i Sverige. Flera kommuner har uppmärksammat detta 
och implementerat förskoleklass även för elever i särskolan, men Sala är inte en av 
dessa. 

Motionen har remitterats till före detta skolnämnden för yttrande. 

I yttrandet framgår att skolväsendets verksamheter regleras i Skollagen. För de 
vårdnadshavare som önskar erbjuds förskola för barn upp till och med fem års 
ålder. Det år barnet fyller sex år startar förskoleklass på hösten, i den råder 
skolplikt. Det år barnet fyller sju år startar grundskola eller grundsärskola på 
hösten, båda dessa skolformer omfattar nio årskurser. Grund tanken är alltså att alla 
barn går tillsammans i förskoleklassen, vilken alltså är en egen verksamhetsform. 
Förskoleklassen är inte grundskola ( och inte heller grundsärskola). 

Utifrån barnets förutsättningar kan skolstarten genomföras på annat sätt. Om 
vårdnadshavarna bedömer att barnet inte skulle gynnas av att vid sex års ålder gå i 
förskoleklass, kan de ansöka om följande: 

1. Uppskjuten skolplikt. Barnet kan gå ett år till i förskolan och antingen börja 
förskoleklass eller grundsärskolan vid sju års ålder. 

2. Att barnet börjar grundsärskolan vid sex års ålder. 

Ett barn kan inte skrivas in i särskolan medan det går i förskoleklass. Det som skulle 
kunna vara principiellt möjligt är att samla de barn som kan antas komman att gå i 
grundsärskola och som inte kan tillgodogöra sig förskoleklassens verksamhet, till en 
egen grupp inom förskoleklassen. Då det i Sala kommun i detta fall rör sig om högst 
ett barn per år är detta inte tillräckligt underlag för att skapa en egen grupp. 

2021-11-16 

SALA KOMMUN 
Kom munstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sa la 

Besöksadress : Sto ra Torget 1 

Växel: 0224 -74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sa la.se 
www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 

Kommunstyrelsens ordförande 
anders.w igelsbo@sa la.se 

Direkt : 02 24-74 71 00 



KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Nämnden avger som sin mening att motionen bör avslås. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2021-11-15 

DIARIENR: 2019/1341 



SALA 
KOMMUN SALA KOMMUN 

Kommunstyre!sens förvaltning 

SAM MANTRÄDESPROT0K0LL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

lnk. 2020 -03- 0 4 2020-03-03 

Diarienr 
1 

/ '3t.j / - -':;i 
Dpb: Dnr 2019/1341 

§ 17 Motion om "Förskoleklass för Särskolan" 

INLEDNING 

Justerandes sign 

En motion har inkommit till Kommunfullmäktige angående "Förskoleklass för 
Särskolan" 

Ärendet 
I motionen yrkas att Barn och Utbildning får i uppdrag att 1nföra Förskoleklass för 
särskolans elever. Skolnämnden har att yttra sig till Kommunstyrelsen. 

Beredning 
Missiv per den 25 februari 2020. 
Bilaga 1, motion. 

Jakob Fjellander, handläggare skoljuridik, har deltagit i ärendets behandling. 

Yrkanden 
Bengt Larsson (C) yrkar att Skolnämnden beslutar 
att till Kommunstyrelsen som sin mening avge att motionen bör avslås. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att till Kommunstyrelsen som sin mening avge att motionen bör avslås. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (15) 
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""SALA ICi.11 KOMMUN 

BARN OCH UTBILDNING 

Skolnämnden 

1 (2) 

2020-02-25 

ÄRENDE 6 
DNR 2019/1341 

JUNEANN WINCENT 

DIREKT: 0224-74 80 01 
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Förskoleklass för Särskolan l29i0h;4, 1x= 
INLEDNING 

En motion har inkommit till Kommunfullmäktige angående "Förskoleklass för 
Särskolan" 

Ärendet 

I motionen yrkas att Barn och Utbildning får i uppdrag att införa Förskoleklass för 
särskolans elever. Skolnämnden har att yttra sig till Kommunstyrelsen. 

Utredningens innehåll 

Skolväsendets verksamheter regleras i Skollagen. För de vårdnadshavare som 
önskar erbjuds förskola för barn upp till och fem års ålder. Det år barnet fyller sex 
startar förskoleklass på hösten. I den råder skolplikt. Det år barnet fyller sju startar 
grundskola eller grundsärskola på hösten. Båda dessa skolformer omfattar nio 
årskurser. 

Grundtanken är alltså att alla barn går tillsammans i förskoleklassen, vilken alltså är 
en egen verksamhetsform. Förskoleklassen är inte grundskola ( och inte heller 
grundsärskola). 

Utifrån barnets förutsättningar kan skolstarten genomföras på annat sätt. Om 
vårdnadshavarna bedömer att barnet inte skulle gynnas av att vid sex års ålder gå i 
förskoleklass, kan de ansöka om följande: 

1/ Uppskjuten skolplikt. Barnet kan gå ett år till i förskolan och antingen börja 
förskoleklass eller grundsärskolan vid sju års ålder. 

2/ Att barnet börjar grundsärskolan vid sex års ålder. 

Tjänstemännens yttrande 

Ett barn kan inte skrivas in i särskolan medan det går i förskoleklass. Det som skulle 
kunna vara principiellt möjligt är att samla de barn som kan antas komman att gå i 
grundsärskola och som inte kan tillgodogöra sig förskoleklassens verksamhet till en 
egen grupp inom förskoleklassen. Då det i Sala kommun i detta fall rör sig om högst 
ett barn per år, är detta inte tillräckligt underlag för att skapa en egen grupp. 

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 



SALA K N1 .. . 
Kommunstyretsena torvattning 

lnk. 2019 -09- 2 ? 
Al\tbll ga 

MOTION gällande "Förskoleklass för Särskolan" 

From höstterminen 2018 är Förskoleklass obligatorisk för 
alla 6 åringar i Sverige. 

FNs konvention om rättigheter för funktionshindrade, FNs 
Barnkonvention som snart blir lag, människosynen "alla 
människors lika värde", och Likabehandlingsplaner 
glömdes bort när elever som går i Särskolan förvägras, 
ställs utanför och särbehandlas . 

Flera kommuner har uppmärksammat detta och 
naturligtvis implementerat Förskoleklass även för elever i 
Särskolan. 

Sala är inte en av dessa kommuner. 

Återigen får vi belägg för att Sala kommun inte prioriterar 
LSS dvs inte har dessa elevers bästa för ögonen. 

Med anledning av ovanstående vill vi Sverigedemokrater försäkras oss om : 

• att Barn & utbildning får i uppdrag att införa Förskoleklass för · skolans elever from 
höstterminen 2020 

2019-09-27 

Louise Eriksson (SD) 

Magnus Edman (SD) 
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