
Frågor Särskilt stöd Svar och eventuella kommentarer Svar och eventuella kommentarer Svar och eventuella kommentarer Svar och eventuella kommentarer Svar och eventuella kommentarer Svar och eventuella kommentarer Svar och eventuella kommentarer Svar och eventuella kommentarer Svar och eventuella kommentarer

Partiets namn Liberalerna Vänsterpartiet Feministiskt Initiativ Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Miljöpartiet de gröna Centerpartiet Kristdemokraterna Moderaterna

1

Vad anser ert parti är den viktigaste frågan att driva 

för att säkerställa att alla barn med behov av särskilt 

stöd i skolan ska få det stöd de behöver och har rätt 

ti l l . Exempelvis för att öka andelen barn med 

godkända betyg i  grundskolan?

Att alla elever ska få det stödet de behöver i  skolan. 

Därför har vi under mandatperioden gjort en 

historisk satsning och utbyggnad av det särskilda 

stödet. Vi har beslutat att alla skolor som har elever i  

behov av särskilda undervisningsgrupper ska ha det, 

att alla stadsdelar ska ha en eller flera resursgrupper 

för elever med mer omfattande behov av stöd och att 

stadens centrala grupper (CSI) ska finnas kvar 

oförändrade för eleverna med störst behov. Modellen 

är unik och vi vil l  fortsätta utbyggnaden under nästa 

mandatperiod. Vi har också beslutat om att införa ett 

stöd på 75 000 kr för alla elever som går minst 75 % 

av tiden i en särskild undervisningsgrupp. 

Liberalerna föreslår dessutom en satsning om 2 

miljarder kr för att införa detta i  hela landet.

Först och främst mer resurser ti l l  skolorna så att de 

får bättre möjligheter att ge rätt stöd i rätt tid. Fokus 

på förskolan och lågstadiet för att säkra att barnen 

får stöd  tidigt. Stärka kompetensen om NPF och 

språkstörningar i  alla verksamheter. 

Vi vil l  även utveckla de kommunala resursgrupperna, 

och mindre undervisningsgrupperna på skolorna, det 

behövs en full  palett av stödinsatser för att kunna ge 

rätt stöd til l  varje barn – det är en mångfacetterad 

grupp.

Ett vidare ti l lgänglighetsbegrepp som omfattar såväl 

fysisk som psykisk och pedagogisk ti l lgänglighet och 

mindre skolenheter och färre elever i  varje klass. 

•	Stärka grundfinansieringen för alla grundskolor 

oavsett skolform

•	Satsa på att bygga ut de kommunala resursskolorna 

•	Anställa fler specialpedagoger

•	Bygga ut och stärka finansieringen av elevhälsan. 

•	Öka kompetensutvecklingen bland lärare gällande 

undervisning för elever med NPF-diagnos

•	Varje stadsdel ska ha ett eget barnhälsoteam inriktat 

på förskolan med en central resurs specialiserad på 

barn med NPF-diagnos. 

•	Antalet specialpedagoger och socialpedagoger i  

förskolan ska öka. 

• Alla skolor ska ha en NPF-samordnare som 

samordnar skolans olika stödfunktioner.

Den enskilt viktigaste frågan är en generell 

kompetenshöjning hos all  skolpersonal när det gäller 

elever med behov av särskilt stöd. Alla skolor bör 

vidare ha specialpedagoger och speciallärare med 

adekvat utbildning och kompetens så att 

undervisning kan anpassas efter varje elevs 

individuella behov. 

Det är viktigt att eleverna fångas upp så tidigt som 

möjligt, något som sällan sker idag. Varje tappad 

termin är otroligt svår att komma i kapp för ett barn 

som har extra utmaningar gällande att ti l lskansa sig 

kunskap. 

Viktigt är också att påpeka att alla elever har rätt att 

få stöd så att de når sin fulla potential. 

Den allra viktigaste frågan för oss är att säkra 

finansieringen även framöver för resursskolor och 

centrala grupper med särskild inriktning (CSI), 

samtidigt som vi bygger ut antalet platser i  CSI, 

regionala särskilda undervisningsgrupper (RSU)  och 

särskilda undervisningsgrupper (SU)  på stadens 

skolor.

Utöver det finns det flera andra viktiga insatser att 

göra. Vi ser att många föräldrar inte känner att 

skolorna har ti l lräcklig kunskap om NPF-diagnoser Vi 

vil l  öka kunskapen om NPF hos personalen i stadens 

skolor, för att underlätta kontakten mellan skola och 

vårdnadshavare och för att skapa en tryggare och 

bättre skolmiljö för barn och elever med dessa 

diagnoser. 

Vi vil l  också fortsätta att öka resurserna til l  särskilt 

stöd, ti l l  exempel genom att utveckla det extra 

grundbelopp til l  skolor med särskilda 

undervisningsgrupper som vi har varit med och infört 

i  Stockholms stad. På så sätt får alla skolor, såväl 

fristående som kommunala, mer resurser för elever i  

behov av särskilt stöd och de elever som behöver det 

får möjlighet att gå i  en särskild undervisningsgrupp 

med lugnare studiemiljö och mer personal. 

Slutligen vil l  vi att stadens skolor, där det är möjligt, 

ska anpassa  sin fysiska miljö så att barn och elever 

med NPF-diagnoser eller andra särskilda behov får en 

bättre studiemiljö. Vi vil l  att alla stadens skolmiljöer 

ska inventeras utifrån dessa perspektiv.  

Det viktigaste för att vi ska ha en skola där varje elev 

ges förutsättningar att lyckas är att alla Stockholms 

skolor ska vara de bästa möjliga. I stadens skolor 

möts varje elev utifrån deras egna behov och 

förutsättningar och resurser sätts in skyndsamt så 

tidigt som möjligt. Där behovet finns ska det ske 

redan i förskolan, så att varje elev kan lyckas med sin 

skolgång. För många föräldrar och elever är 

fristående skolor med begränsat intag på grund av 

särskilda behov en räddning för att lärmiljön ska 

vara trygg och möta elevens behov. Därför vil l  vi att 

staden har god och främjande dialog med fristående 

aktörer.

Den viktigaste frågan är ett hållbart och til lräckligt 

högt stöd til l  resursskolorna och särskilda 

undervisningsgrupper. Genom att säkerställa en 

stabil och långsiktig finansiering för barn med behov 

av särskilt stöd kan mer fokus läggas på barnets 

utbildning och utveckling istället för administrativt 

arbete och hantering av osäkra ekonomiska ramar.

Vi vill säkerställa att den stora satsningen som 

vi genomfört den här mandatperioden 

genomförs fullt ut. Det innebär att särskilda 

undervisningsgrupper (SU), regionala särskilda 

undervisningsgrupper (RSU) och centrala 

grupper med särskild inriktning (CSI) ska 

fortsätta byggas ut även nästa mandatperiod.
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Ska barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ingå i  målgruppen för 

tilläggsbelopp/ verksamhetsstöd och i  så fall  kommer 

ni under kommande mandatperiod verka för att 

Stockholm Stad förändrar sina rutiner för att uppnå 

det målet? 

Det behövs inte en NPF-diagnos för att ha rätt ti l l  

ti l läggsbelopp/verksamhetsstöd, målgruppen är alla 

elever som är i  behov av extraordinära stödinsatser i  

skolan. Vi kommer fortsätta analysera 

ti l läggsbeloppssystemet och vil l  ändra lagstiftningen 

för att systemet ska kunna fungera bättre än idag. Vi 

vil l  också fortsätta med stödet på 75 000 kronor per 

elev i  särskild undervisningsgrupp för att säkerställa 

att alla elever får det stöd de behöver.

Ja absolut. 

Vi har sett att ansökningarna har hanterats allt 

striktare och skulle vil ja se en generösare bedömning. 

Vi stöder det strukturbidrag som införts för att 

möjliggöra mindre sammanhang för de elever som 

behöver det.

Det behövs även en tydligare lagstiftning.

Många barn med NPF både kan och vil l  gå i  ordinarie 

skolklass, andra barn med NPF behöver gå i  mindre 

klasser/skolor med anpassad verksamhet. Det som är 

tydligt är att rådande rutiner inte har fungerat och att 

staden omgående måste se över hur detta kan lösas. 

Det är exempelvis orimligt att lärare skriver 

ansökningar om ersättningar och måste göra om 

dessa varje termin samt att de dessutom allt för ofta 

får avslag på sina ansökningar. Detta drabbar barnen 

som inte får det stöd de är i  behov av. Högre schablon 

kunde vara en lösning istället för ti l läggsbelopp men 

ska ti l läggsbelopp finnas kvar måste 

administrationen lösas. 

Fristående och kommunala skolor har idag möjlighet 

att ansöka om til läggsbelopp/verksamhetsstöd för 

elever med olika NPF-diagnoser.

Ja. Det är rimligt givet att anpassningar i  form av 

undervisning i  mindre grupper och behov av högre 

lärartäthet innebär högre kostnader för skolorna. 

Til läggsbeloppen baseras på varje enskild elevs 

särskilda behov, utifrån rådande lagstiftning. Vi har 

inte möjlighet att ändra ti l lämpningen av detta på 

kommunal nivå. Vi har däremot utvecklat flera nya 

stöd för att möta upp behovet av resursskolor.Utöver 

detta har vi infört ett extra grundbelopp til l  skolor 

som har särskilda undervisningsgrupper, som ges per 

elev.  Detta har inneburit utökade resurser ti l l  särskilt 

stöd för många olika elevgrupper, ti l l  exempel de med 

NPF-diagnoser. Vi vil l  fortsätta se över och utveckla 

denna typ av stöd. 

Centerpartiets hållning är att neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ska ingå i  målgruppen för 

ti l läggsbelopp. I avsaknad av tydliga besked från 

regeringen hur långsiktig finansiering av särskilt stöd 

ska gå ti l l  vil l  vi  att staden säkerställer god och 

främjande dialog och ger vägledning til l  fristående 

resursskolor så att specialpedagogernas tid i  högre 

utsträckning kan gå ti l l  eleverna istället för krångliga 

och otydliga ansökningsprocesser.

NPF-spektrumet är brett och svårt att använda som 

generell bedömningsgrund för att ingå i  målgruppen. 

Vissa elever inom spektrumet har större behov av 

stöd, andra inte. 

Det är elevens stödbehov som ska bedömas av 

skolan och ligga ti l l  grund för ansökan om 

til läggsbelopp/verksamhetsstöd. Det kan omfatta 

bland annat NPF-diagnoser eller andra utmaningar 

men ska bedömas individuellt, inte generellt utifrån 

ett brett spektrum.

Alla elever ska få den utbildning de har rätt till. 

De villkor som anges av lagstiftningen för 

utbetalning av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd 

ska fortsatt efterföljas. Det innebär att om man 

som elever har ett omfattande behov av 

särskilt stöd ska 

tilläggsbelopp/verksamhetsstöd utbetalas. 
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Kommer ert parti under kommande mandatperiod 

upprätthålla beslutet Stockholms Utbildningsnämnd 

tog i  december 2021 angående finansiering för 

fristående resursgrundskolor (Ja / Nej)?

Ja, självklart! Ja    Ja Ja, vi ser idag att strukturbidraget bidrar ti l l  

resursskolornas möjlighet att bedriva verksamhet. Vi 

vil l  dock se en grundlig utredning av hur systemet är 

utformat och om til lämpningen kan förbättras. Vi vil l  

också säkra att skattepengar som är avsedda att gå 

ti l l  elevers utbildning också gör det, och inte plockas 

ut som vinst i  skolkoncernerna

Ja. Samtidigt behövs kontinuerlig uppföljning för att 

säkerställa att bidragen inte missbrukas, eller 

används felaktigt. 

Ja, det kommer vi att göra. Vi har varit med och jobbat 

för att det beslutet skulle komma på plats. Vi har varit 

angelägna om att rädda resursskolorna och 

skolgången för de elever som har stor hjälp av dessa 

skolor. Men vi kommer också att fortsätta jobba för 

att förändringar sker i  lagstiftningen, genom beslut 

på nationell nivå, för att tydliggöra hur kommuner 

ska finansiera resursskolor. Det är något som saknas 

idag och detta har varit grunden til l  den kris för 

resursskolorna som vi har sett under senare år. 

Ja

Centerpartiet har varit starkt drivande under 

mandatperioden för att ge fristående resursskolor en 

mer långsiktig och förutsägbar finansiering. Det har 

skett både lokalt i  Stockholms stad, i  samarbete med 

våra partikollegor i  andra kommuner i  Stockholms 

län och för en bättre nationell lagstiftning i  

förhandling med och påtryckning mot regeringen som 

varit mycket passiv och inte tagit situationen på 

allvar. Vi vil l  i  första hand att ti l läggsbeloppet kan 

handläggas på ett sådant sätt att finansieringen 

tydligt motsvarar de faktiska behoven och följer de 

elever som är i  behov av särskilt stöd.

Ja, det höjda strukturbidraget ska l igga kvar. Vi har genomfört stora satsningar på särskilt 

stöd under mandatperioden. Förutsatt att 

lagstiftningen inte ändras, så kommer vi att 

upprätthålla den finansieringsmodell med ett 

starkt strukturbidrag för fristående resursskolor 

även under nästa mandatperiod. 

Beskriv era planer för följande områden:

A). CSI-grupperna: Plan för antal elevplatser för 

kommande  mandatperiod?

CSI-grupperna var under förra mandatperioden 

nedläggningshotade. Vi är mycket angelägna om att 

de ska finnas kvar och har under innevarande 

mandatperiod utökat platserna från 200 til l  250 

stycken. Liberalerna anser att CSI-grupperna ska 

byggas ut i  den utsträckning som behövs för att möta 

behoven.

Idag har vi 250 och vi ser gärna en utveckling av fler 

platser efter behovet. 

Vårt mål är att det ska finnas de platser som behövs, 

men att de ska ha den höga kvalitet och 

specialisering som krävs. 

Efter skolans och rektorernas behov, det som 

efterfrågas ska kunna erbjudas. Svårt att säga ett 

antal men behovet ska täckas. 

Vi socialdemokrater hade under förra 

mandatperioden ambitionen att bygga ut antalet CSI-

platser. Det står vi fast vid. Vi anser att alla elever i  

Stockholm ska få det stöd de har rätt ti l l  utifrån sitt 

individuella behov. 

Grundpremissen är att det måste bli  enklare att 

beviljas plats för de som har behov. Därför vil l  vi se 

ett ökat antal platser. 

För Miljöpartiet är det viktigt att det finns så många 

platser som det finns behov av. Därför är vi för en 

utbyggnad av antalet CSI-platser framöver utifrån de 

behov som finns. Vi har också varit med och byggt ut 

antalet platser denna mandatperiod, så att det 

kommer att finnas 250 platser ti l l  höstterminen. 

Centerpartiet har aktivt drivit på för att antalet 

platser i  CSI-grupper ska öka för att motsvara 

behoven då vi ser att det idag finns köer ti l l  

verksamhet på alla nivåer som ger särskilt stöd. Det 

är svårt att fastställa ett exakt antal i  CSI-grupper då 

vi samtidigt utökar platser i  RSU-grupper och 

förbättrar ti l lgången til l  särskilda 

undervisningsgrupper (SU) på alla stadens skolor. En 

noggrann löpande analys behöver därför göras där 

även andelen familjer som väljer fristående 

resursskolor behöver vägas in, vilket kan variera över 

tid. Men som det ser ut idag ser vi att antalet platser 

kommer att behöva vara fler.

Förvaltningen bedömde initialt att behovet av antalet 

platser skulle minska i  och med införandet av RSU-

grupper men uppgår idag til l  ca 250 stycken.

Antal elevplatser beror på elevernas behov av stöd 

och staden ska bevaka behovsutvecklingen bland 

eleverna. Samtliga kommunala grundskolor har rätt 

att ansöka om plats för elev i  CSI-grupp, vilket vi vil l  

säkerställa även nästa mandatperiod.

Antalet CSI-platser har ökat från 200 till 250 

sedan år 2018. Antalet platser ska motsvara 

behoven, och vi är villiga att fortsätta 

utbyggnaden om behovet finns. Samtidigt 

bygger vi ut regionala särskilda 

undervisningsgrupper (RSU). De ska finnas i alla 

stadsdelsområden eller skolområden och 

omfatta 250 platser hösten 2023 när de ska vara 

fullt utbyggda. Fler RSU-grupper avlastar CSI-

grupperna. 

B). RSU-grupperna: Plan för antal elevplatser 

kommande mandatperiod?

RSU-grupperna som startades denna mandatperiod 

har nu 131 platser. I höst, när strukturen är 

färdigbyggd, kommer det finnas totalt 160 platser. 

Liberalerna gick ti l l  val 2018 på att dubbla det 

särskilda stödet. Det har vi åstadkommit med de 50 

nya platserna i CSI och de snart 160 platserna i RSU 

(totalt 210 nya platser). Om behoven växer så vil l  

Liberalerna att platserna utökas ytterligare.

Idag har vi 102 platser och vi ser gärna en utveckling 

av fler platser. Vårt mål är att det ska finnas de 

platser som behövs, och att de ska ha en hög kvalitet 

– vilket kan påverka ökningstakten. 

 Se ovan, platserna måste vara beroende på 

efterfrågan inte att platserna ska styra hur många 

som får stöd. 

Varje elev ska få det stöd de behöver utifrån sitt 

individuella behov. För vissa funderar en särskild 

undervisningsgrupp på sin ordinarie skola, andra 

behöver komma til l  en regional grupp och ytterligare 

andra behöver andra lösningar. Vi vil l  därför inte 

fastslå ett exakt antal, vi vil l  att den anpassade 

undervisningen ska utformas utifrån behov. 

Grundpremissen är att det måste bli  enklare att 

beviljas plats för de som har behov. Därför vil l  vi se 

ett ökat antal platser.

Vi vil l  bygga ut platserna inom RSU och skapa fler 

grupper de kommande åren. I nuläget finns 130 

platser som vi utökar ti l l  160 platser från 

höstterminen i år. Vi vil l  bygga ut RSU til l  åtminstone 

250 platser, men det kan behövas fler och det är 

Utbildningsförvaltningen som kan bedöma behovet 

och det exakta antalet platser. Vårt mål är att genom 

fler RSU-grupper kunna ge det särskilda stöd som 

elever  behöver så nära deras skola som möjligt. 

Därför ska det finnas minst en grupp i varje 

stadsdelsområde. 

Centerpartiet har aktivt drivit på för att antalet 

platser i  RSU-grupper ska öka och att minst en enhet 

ska finnas i  varje stadsdel. Det är svårt att fastställa 

ett exakt antal i  RSU-grupper då vi samtidigt utökar 

platser i  CSI-grupper och förbättrar ti l lgången til l  

särskilda undervisningsgrupper (SU)på alla stadens 

skolor. En noggrann löpande analys behöver därför 

göras där även andelen familjer som väljer fristående 

resursskolor behöver vägas in, vilket kan variera över 

tid. Men som det ser ut idag ser vi att antalet platser 

kommer att behöva vara fler och att en utbyggd RSU-

grupp måste bli  verklighet i  alla stadsdelar så snart 

som möjligt.

Det är respektive RSU-område som själv bestämmer 

hur många platser som ska finnas.
Vi har påbörjat en utbyggnad av RSU-grupper i 

staden. De ska finnas i alla stadsdelsområden 

eller skolområden och omfatta 250 platser 

hösten 2023 när de är fullt utbyggda. 

C). Vilket år kommer det finnas särskilda 

undervisningsgrupper på alla kommunala skolor med 

fler än 200 elever?

Alla skolor ska ha särskilda undervisningsgrupper 

om det finns elever som behöver det. Idag finns det 

särskilda undervisningsgrupper där eleverna är mer 

än 75 % av tiden på 79 skolor. Det är 624 elever 

totalt. Utöver dessa grupper så finns det elever som 

är mindre än 75 % av skoltiden i särskild 

undervisningsgrupp. Dessa förs dock inte in i  stadens 

statistik, antalet förändras mycket och snabbt över 

tid. Arbetet med utbyggnaden fortsätter under nästa 

mandatperiod.

Idag är det 79 av 143 kommunala skolor som har. 

För oss är det också viktigt att de håller en god 

kvalitet och kan erbjuda rätt stöd til l  rätt elever. Och 

att skolorna samtidigt arbetar med generella 

anpassningar och tydlig pedagogik mm så att elever 

även kan få en fungerande skolgång i ett större 

sammanhang för de elever som klarar det.

Svårt att ge en exakt siffra. Det ska finnas på alla skolor där behovet finns. Detta bör prioriteras högt då många elever i  behov av 

särskilt stöd gagnas av en mer anpassad 

undervisningsmiljö. Att kunna gå kvar i  sin egen skola 

i  sitt närområde, med möjlighet att träffa sina 

skolkompisar på rasterna, bidrar ti l l  ökat psykiskt 

välbefinnande. Det innebär även fördelar för 

vårdnadshavarna i och med att barn inte behöver 

skjutsas ti l l  andra skolor längre från hemmet. Behov 

av skolskjuts och liknande föreligger inte heller vilket 

torde bli  en kostnadsbesparing i  längden. 

Redan idag är det så att alla skolor vid behov ska ha 

särskilda undervisningsgrupper. Detta är något som 

Miljöpartiet har arbetat för och varit med och 

beslutat om under den senaste mandatperioden. Vi 

har inget mål för antal särskilda 

undervisningsgrupper, eftersom samtliga skolor ska 

inrätta dem efter behov. 

Målet för Centerpartiet är att detta ska vara 

verklighet redan under första hela läsåret i  nästa 

mandatperiod. Vi har tidigare medverkat ti l l  flera 

beslut som gör det möjligt. Här är, exempelvis, det av 

majoriteten nyligen beslutade stödet även til l  

kommunala skolor om 75 000 kr per elev som går 75 

% av sin tid i  en särskild undervisningsgrupp en viktig 

del som ger rektorer förutsättningar att klara målet.

Målet är att samtliga skolor i  behov av SU ska ha det. 

Från och med i år utgår särskild ersättning til l  skolor 

med särskilda undervisningsgrupper. Då det är upp 

til l  respektive rektor att besluta om särskild 

undervisningsgrupp och förutsättningarna redan 

finns, går det inte att svara på vilket år det kommer 

att finnas. 

Utbyggnaden pågår just nu och det går därför 

inte att svara på. 

D). Hur stor andel kommunala skolor kommer ha 

särskilda undervisningsgrupper 2024-01-01?

Alla skolor kommer ha til lgång til l  särskilda 

undervisningsgrupper och finansieringen för att ha 

sådana 2023.

Vi vil l  att möjligheten att organisera särskilda 

undervisningsgrupper ska finnas på alla kommunala 

skolor. Vårt mål är att det ska finnas det stöd som 

behövs, och att de ska ha en hög kvalitet.

Svårt att ge en exakt siffra. Särskilda undervisningsgrupper ska beslutas av 

rektor när behovet finns. Det förutsätter en god 

grundfinansiering av alla grundskolor i  Stockholm. 

Samtliga skolor där elever med behov finns, bör ha 

särskilda undervisningsgrupper. 

Det finns inget kvantitativt mål. Alla skolor som har 

behov av särskilda undervisningsgrupper ska ha det.  

Centerpartiets mål är att alla kommunala skolor ska 

ha särskilda undervisningsgrupper väl före det. 

Beslutet är redan fattat om att det ska inrättas och vi 

tänker bidra med ständigt nya förslag och 

påtryckningar för att det ska bli  verklighet.

Se svar ovan. Utbyggnaden pågår just nu och det går därför 

inte att svara på. 
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Kommer ert parti verka för att inrätta kommunala 

resursskolor (Ja / Nej)? 

CSI-grupperna kan i någon mån räknas som 

kommunala resursskolor med intag från hela staden. 

De ligger dock organisatoriskt under en annan 

grundskola, vilket Liberalerna tror är positivt då man 

får fördelar av att kunna utnyttja den skolans 

administration etc.

Ja, det har redan påbörjats. De benämns regionala 

särskilda undervisningsgruppen RSU.  Vi tycker som 

jag sagt tidigare att det är bra.

Ja, men som del av en skolas rektorsområde. Dvs en 

del av en skola som drivs i  egna lokaler, skilda från 

huvudskolan, och med egen personal, planering och 

pedagogisk utformning. 

Ja, vi vil l  bygga ut de kommunala resursskolorna. Vi 

har avsatt medel i  vår budget för att påskynda 

utbyggnaden av den kommunala resursskolan. I 2022 

års budget satsade vi 18 miljoner kronor för att alla 

stadsdelar ska ha en resursskola.

Ja. Kommunala skolor är ett viktigt alternativ ti l l  de 

privatdrivna resursskolorna.

Vi ser inte i  första hand ett införande av kommunala 

resursskolor utan vi vil l  bygga ut och utveckla CSI-

grupperna. 

Nej. Vi vil l  istället fortsätta utbyggnaden av platser 

inom RSU och CSI och främja goda och trygga miljöer 

på befintliga skolor för barn med behov av särskilt 

stöd som de får i  tid. Framför allt vil l  vi  säkerställa 

att fristående resursskolor fortsatt kan vara en del av 

Stockholm skolutbud så länge elever och föräldrar 

behöver och väljer dem och de håller god kvalitet. Vi 

ser deras bidrag som avgörande för att familjer ska 

kunna hitta en skola som passar just deras barns 

behov och de bidrar också med viktig 

metodutveckling och ny kunskap.

För Kristdemokraterna är frågan om fristående eller 

kommunalt drivna verksamheter inte avgörande: det 

viktigaste är att undervisningen är god. Ökar behovet 

av elevplatser ska utbildningsförvaltningen utreda 

alternativ och föra dialog med befintliga 

resursskolor för att säkerställa fler platser. Det 

skulle kunna innebära en ny kommunal eller 

fristående resursskola, alternativt utöka 

elevplatserna på befintliga resursskolor.

Nej, den omfattande utbyggnad av SU-grupper 

och RSU-grupper som pågår just nu i staden, 

tillsammans med det strukturbidrag som vi 

infört för fristående skolor, hoppas vi kommer 

att möta det behov av särskilt stöd som finns i 

Stockholm. 

Om svaret är Ja:

A). Hur många elevplatser? Vårt mål är att det ska finnas de platser som behövs, 

men samtidigt att de ska ha en hög kvalitet. Det 

påverkar i  vilken takt detta kan byggas ut.

Utifrån behov. Efter behov, vårt mål är en kommunal resursskola i  

varje stadsdelsområde. Stockholm har 13 

stadsdelsområden. 

Antal elevplatser måste undersökas vidare, med 

behov och efterfrågan i beaktning.
Se ovan. 

B). På vilka platser/i vilka områden? Det ska finnas över hela staden så att de finns nära 

hemmet.

Idealt ska det finnas en resursskola i  varje stadsdel. En i  varje stadsdelsområde. Skolornas placering ska utgå från en jämlik 

geografisk fördelning i  staden, utifrån en 

närhetsprincip.

Se ovan. 

C). Kommer det i  så fall  att innebära förändringar för 

CSI-grupperna?

Nej, de vänder sig ti l l  olika elever. CSI har en högre 

grad av specialisering. 

Vårt mål är att det ska finnas de platser som behövs, 

och att de ska ha en hög kvalitet.

Resursskolorna kommer vara en del av CSI. Vi anser att det bör göras en översyn och utvärdering 

av hur det särskilda stödet är utformad i Stockholm. 

Det är möjligt att om man bygger ut den ena formen 

minskar behovet av den andra. Vårt fokus är att alla 

elever ska få det stöd de har rätt ti l l . 

På sikt kan behovet av CSI förändras i  och med de 

kommunala resursskolorna. Detta är något som bör 

utredas och inget som går att ge ett konkret svar på 

idag. 

Se ovan. 
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Kommer ert parti under kommande mandatperiod 

upprätthålla beslutet Stockholms Utbildningsnämnd 

tog i  mars 2022 angående finansiering för 

specialpedagogisk verksamhet på gymnasiet (Ja / Nej)?

Ja, självklart! Ja Ja Ja Ja Ja. Vi var med och fattade det beslutet och det är 

viktigt för oss att säkerställa denna verksamhet även 

framöver. 

Ja

Centerpartiet har varit drivande under 

mandatperioden för att ge fristående resursskolor en 

mer långsiktig och förutsägbar finansiering. Det 

kommer vi fortsätta göra lokalt i  Stockholms stad, i  

samarbete med våra partikollegor i  andra kommuner 

i  Stockholms län och för en bättre nationell 

lagstiftning. Vi vil l  i  första hand att ti l läggsbeloppet 

kan handläggas på ett sådant sätt att finansieringen 

tydligt motsvarar de faktiska behoven och följer de 

elever som är i  behov av särskilt stöd. Men mot 

bakgrund av bristen på tydlighet från nationell nivå 

och regeringens passivitet ser vi att det ti l ls den 

frågan är löst är nödvändigt att det finns en 

långsiktig grundfinansiering för dessa skolor och 

kommer fortsätta stödja den modell vi har varit med 

att ta fram. Förstås kan justeringar behöva göras över 

tid om både staden och resursskolor ser effekter vi 

inte kunde förutse eller har avsett. Centerpartiet är 

den främsta garanten för att riktningen och målet 

kommer vara samma.

Ja, strukturbidraget ska l igga kvar. Ja, vi avser att upprätthålla detta beslut om det 

inte finns starka skäl att ompröva det.
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Kommer ert parti att verka för att det fasta beloppet 

för specialpedagogisk verksamhet på gymnasiet 

återinförs i  StorStockholms samverkansavtal (Ja / 

Nej)?

Ja, det arbetet har redan inletts inför prislistan 2023. Ja Ja Det är en fråga som diskuteras just nu. Vi för samtal 

inom Storsthlm hur man på bästa sätt kan utforma 

stödet ti l l  elever på gymnasiet så att det blir 

l ikvärdigt inom hela gymnasieregionen. 

Ja. Vi står bakom återinförandet. Ja men först och främst behöver det tas fram en 

modell som fungerar för samtliga kommuner inom 

Storstockholm. 

Ja, vi ser att det vore den bästa lösningen över tid att 

ha ett gemensamt system i hela gymnasieregionen 

som ger förutsägbarhet. För detta krävs att vi är 

överens med alla kommuner i  regionen, och vi i  

Centerpartiet kommer medverka til l  att försöka hitta 

en lösning här. Blir det inte möjligt fortsätter vi stödet 

inom ramen för Stockholms stads verksamhet och 

genom att fördela stöd til l  elever som bor här oavsett 

vilken huvudman de väljer.

Gymnasieskolornas finansiering och organisation 

regleras regionsgementamt, inte kommunalt jämfört 

med grundskolan. Samtidigt är medel ti l l  

resursskolor och stöd til l  elever med behov av 

särskilt stöd bestämt kommunalt, även när det gäller 

elever på gymnasienivå. Vi är öppna för att utreda 

detta inom ramarna för den övriga samplaneringen 

kring gymnasieskolorna.

Ja, om behovet bedöms finnas. 
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Kommer ert parti under kommande mandatperiod att 

verka för att öka det totala antalet platser för särskilt 

stöd i  Stockholm Stads kommunala gymnasieskolor 

(Ja / Nej)

Ja, det är jätteviktigt. Fler elever ska lämna 

grundskolan med godkända betyg och fler elever ska 

ta studenten. Det förutsätter ett utbyggt särskilt stöd i 

gymnasieskolan.

Ja Ja Vi anser att möjligheten til l  särskilt stöd anpassat 

efter individens behov bör öka på Stockholms 

gymnasieskolor.

Ja. Barns behov av stöd försvinner inte bara för att de 

slutar grundskolan. Givet detta så bör antalet platser 

anpassas så att så många elever som möjligt väljer 

att studera vidare på gymnasiet. Varje barn som inte 

studerar på gymnasiet bör ses som ett misslyckande 

från kommunens sida eftersom det vittnar om att den 

eleven inte fått ti l lräckliga anpassningar. 

Ja vi vil l  utöka antalet platser utifrån det behov som 

finns."behöver fortsätta arbeta för att de som har 

behov av särskilt stöd får det. 

Ja, om behovet visar på det.                                            

För Centerpartiet är det viktigaste att alla 

stockholmare kan uppnå sin potential. För många 

elever på gymnasiet behövs en särskilt trygg lärmiljö 

och olika former av stöd och därför behövs det gott 

om platser med särskilt stöd även i denna skolform. 

Antalet platser på gymnasiet är dock beroende av vart 

elever söker sig och vi vil l  inte i  onödan konkurrera ut 

fungerande fristående gymnasieskolor som gör ett 

bra jobb. Stöd ska därför på likvärdigt sätt kunna 

följa med eleven dit.

Det är också viktigt att l ivet efter gymnasiet blir 

meningsfullt och vi vil l  exempelvis satsa på att 

förstärka övergångarna från särskild 

gymnasieundervisning eller gymnasieskola med 

särskilt stöd til l  arbetslivet.

Centerpartiet vil l  också se en anpassad högskola som 

kan ta emot elever som kan behöva fortsatt 

anpassning men har möjlighet ti l l  lämpliga 

utbildningar och yrken.

Behovet av antal platser beror på hur många elever 

som til lhör gruppen för specialpedagogiskt 

behovsstöd. Staden ska bevaka behovsutvecklingen 

bland eleverna och bör anpassa antalet platser för 

att ti l lgodose behovet.

Ja, om det bedöms finnas ett behov. 

Om Ja:

A). Hur många elevplatser ska finnas totalt inom 

Specialpedagogisk verksamhet (SPV)/inriktning AST?

Det kommer variera beroende på söktrycket i  staden, 

och i länet. Platserna måste dock utökas gentemot 

idag för att ti l lgodose valfriheten mellan program. 

Det har det nya fasta beloppet för specialpedagogisk 

verksamhet förhoppningsvis lagt grunden för.  

Svårt att ange en siffra då det handlar om både 

kommunala, fristående och i hela gymnasieregionen. 

Det handlar även om vad  eleverna väljer.

Vi vil l  ge de förutsättningar som krävs för att det ska 

vara möjligt. 

Efter behov Antalet platser ska anpassas efter det behov som 

finns. Detta kan variera från år ti l l  år. Huvudsaken är 

att grundfinansieringen til l  Stockholms skolor, 

oavsett skolform, är ti l lräcklig. Ingen elev ska nekas 

stöd med hänvisning til l  otil lräcklig budget. 

Antal elevplatser måste undersökas vidare, med 

behov och efterfrågan i beaktning.

Vi sätter inte något mål för detta på förhand. Utan vi 

vil l  bygga ut platserna så att de möter det behov som 

finns. 

Det är svårt att fastställa en exakt siffra utan det 

måste anpassas utefter det faktiska behovet som kan 

ändras över tid. Staden kan inte själv styra antalet 

platser i  utbudet för hela gymnasieskolan i regionen 

men vi har ett stort ansvar för att vara drivande i 

samordningen. Men finns behovet är det rimligt att vi 

gemensamt med andra huvudmän ser ti l l  att antalet 

platser ökar.

Se ovan. Se ovan. 

B). Hur många elevplatser ska finnas totalt inom 

Individuella Program med inriktning AST?

Det beror på behovet och söktrycket, men en utökning 

från dagens platser för att säkerställa valfriheten är 

viktig.

Svårt att ange en siffra då det handlar om både 

kommunala, fristående och i hela gymnasieregionen. 

Vi vil l  ge de förutsättningar som krävs för att det ska 

vara möjligt. 

Efter behov Se svar ovan. Det är viktigt att barn med AST får anpassad 

undervisning och stöd så att de ges möjlighet att läsa 

på gymnasiet. Exakt antal bör undersökas närmare i 

samråd med utbildningsförvaltningen.

På det individuella programmet vil l  vi att platserna 

alltid ska anpassas efter behovet så att ingen nekas 

möjligheten att bli  behörig ti l l  gymnasiet. 

Det är svårt att fastställa en exakt siffra utan det 

måste anpassas utefter det faktiska behovet som kan 

ändras över tid. Staden kan inte själv styra antalet 

platser i  utbudet för hela gymnasieskolan i regionen 

men vi har ett stort ansvar för att vara drivande i 

samordningen. Men finns behovet är det rimligt att vi 

gemensamt med andra huvudmän ser ti l l  att antalet 

platser ökar.

Se ovan. Det beror på behovet och efterfrågan. 
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Vilka åtgärder kommer ni vidta under 

mandatperioden för att öka andelen elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med 

godkänd gymnasieexamen?

Vi behöver börja tidigt. Redan i förskolan kan man i 

många fall  identifiera om ett barn behöver extra stöd. 

Vi har därför tagit beslut om nya riktlinjer för 

övergången mellan förskola och skola, så att skolan 

sedan vet på vilka sätt förskolan har arbetat och 

vilka stödinsatser det bör sätta in. När det sedan 

gäller grundskolan så vil l  vi fokusera på psykisk 

hälsa, fortsätta bygga ut skolans särskilda stöd, 

satsa på elevhälsan, mm. Fler elever måste lämna 

grundskolan med godkända betyg och vi l iberaler vet 

att det är fullt möjligt om man ger skolorna rätt 

förutsättningar. Gymnasiet behöver bygga ut det 

särskilda stöd för att fler elever ska kunna ta 

studenten. Det är viktigt för att komma ut i  vuxenlivet 

med många möjligheter.

Det är allt från ökade resurser ti l l  förskola och 

lågstadiet, då vi ser att det här är problem som måste 

adresseras tidigt. Med generella anpassningar och 

elev- och barngrupper som ökar möjligheterna att se 

varje barns behov av stöd och av utmaningar tror vi 

att även den här gruppen kommer få ökade chanser 

att klara sin gymnasieexamen. Sedan behövs all  de 

satsningar som nu görs för att utveckla särskilda 

undervisningsgrupper i  den kommunala skolan och 

att kompetensen om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ökar i  alla verksamheter: 

förskola, grundskola, fritidshemmen och 

gymnasieskolan. 

Vi vil l  ge elevhälsoteamen ökade möjligheter att 

arbeta med det förebyggande och främjande arbetet. 

Det innebär vara närvarande mer på skolorna, inte 

enbart upphandlade tjänster vid utredningar och 

liknande.

Til lgänglighetsbegreppet ska omfatta såväl fysisk, 

psykisk som pedagogisk ti l lgänglighet. Skolor ska 

bereda plats för tyst vila, det ska finnas 

specialpedagoger ti l lgängliga. Schemaläggning mm 

ska möjliggöra för individuella elever att ha mer 

fasta rutiner. Klasser med färre elever, ti l lgång til l  

mindre skolenheter.

Se svar på fråga 1. Satsa på att öka kompetensen hos skolpersonalen, i  

syfte att utveckla arbetet med särskilda anpassningar 

för elever med behov. Därtil l  behövs en mer flexibel 

skola som snabbt leder elever ti l l  ett kvalificerat och 

praktiskt yrke som komplement ti l l  högskolestudier. 

Överlag behöver vi följa upp att det finns ti l lräckliga 

resurser för särskilt stöd och skjuta ti l l  mer resurser 

om det behövs. Vi vil l  också genomföra ett 

kunskapslyft kring NPF-diagnoser hos personal som 

arbetar i  gymnasieskolan. Vi vil l  även satsa mer på 

elevhälsan, som har en viktig stödfunktion,  inte 

minst för elever med NPF-diagnoser. Slutligen vil l  vi 

se över hur vi kan förbättra de fysiska miljöerna på 

våra skolor, så att de bättre anpassas för elever med 

särskilda behov, ti l l  exempel elever med NPF-

diagnoser. 

Vi kommer fortsätta att driva på för att rätt stöd ska 

ges tidigt i  förskolan och skolan och att platser i  

stadens egna anpassade verksamheter ska vara 

ti l lräckliga på alla nivåer för att det ska bli  

verklighet. Det är också viktigt att vi bättre samlar in 

och sprider de goda modeller och metoder som finns 

och fortsätter att utveckla nya. Det ska ske inom 

stadens skolor men också genom ett bättre samarbete 

med fristående resursskolor.

Vi vil l  att utbildningsförvaltningen utreder NPF-

certifiering av skolor samt att arbetet för ökad 

studiero och trygghet i  klassrummet, skolans lokaler 

och utemiljöerna kring skolan stärks. 

För de elever med NPF-diagnoser som går på 

resursskola eller tar del av särskild undervisning 

behövs stabilitet och trygghet. Med en långsiktigt 

hållbar resursfördelning kan mer fokus läggas på 

barnets utbildning och utveckling istället för 

administrativt arbete och hantering av osäkra 

ekonomiska ramar.

Vi kommer att fortsätta implementera den 

stödmodell som vi har beslutat om. 
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Ska barn på resursskolor och särskilda 

undervisningsgrupper  (kommunala eller fristående) 

ha rätt ti l l  skolskjuts (Ja / Nej)?

Ja, självklart Ja Ja Det ska inte avgöras av politiken utan utifrån elevens 

behov. Vissa elever på resursskolor klarar att ta sig 

ti l l  sin skola på egen hand medan andra behöver 

skolskjuts. Avstånd från hemmet är en faktor som ska 

vägas in utöver elevens individuella behov. 

Rätten til l  skolskjuts ska behovsprövas, varje elev är 

unik och har sina styrkor och utmaningar. Att gå på 

en resursskola innebär inte per automatik att eleven 

har behov av skolskjuts. Däremot ska behovet 

bedömas inom rimliga ramar. Vårdnadshavare ska 

inte tvingas gå ner i  arbetstid för att ha möjlighet att 

lämna och hämta sina barn.  

Vi tycker att det bästa är att se ti l l  varje elevs 

enskilda förutsättningar och behov.  Skolskjuts 

beviljas enligt stadens anvisningar för skolskjuts 

utifrån elevernas individuella behov. Det finns idag 

ingen generell regel om skolskjuts ti l l  alla elever med 

en specifik diagnos och en sådan vil l  vi inte  införa.  

Ja, huvudprincipen ska vara att en elev som är 

antagen på en skola som motsvarar deras behov ska 

ha rätt ti l l  skolskjuts om avståndet och resväg 

motiverar det. Närmaste RSU-grupp eller CSI-grupp 

ska vara det normala för elever som går i  stadens 

skolor. Om resa ska ske utanför den egna kommunen 

får en bedömning ändå göras från fall  ti l l  fall  om 

eleven har sådana extraordinära specifika behov så 

att det inte kan til lgodoses på annat sätt inom vår 

egen kommun oavsett huvudman.

Rätten til l  skolskjuts ska bedömas individuellt, inte 

generellt baserat på undervisningsform eller 

deltagande i särskilda undervisningsgrupper.

Ja, om behovet finns och villkoren som 

uppställs av lagen uppfylls. 
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