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Fråga

Försämra inte framtiden för
barn med särskilda behov
Vi liberaler är fast övertygade om att framtiden börjar i klassrummet och det är därför vi sätter skolan först i
Eskilstuna. Skolan ska ge alla elever en god grund att stå på inför resten av livet. Och det måste gälla för alla barn.
Det är därför vi blir så oroade och kritiska när majoriteten stressar fram beslut om att dra ner på tilläggsbeloppet
som går till barn i behov av särskilt stöd i skolan.
Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever som är folkbokförda i Eskilstuna kommun. För tilläggsbelopp krävs att
barnet eller eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd samt att det är fråga om extraordinära stödinsatser.
Insatserna ska också vara frekventa och varaktiga.
Barn med funktionsnedsättningar måste ges samma möjligheter i skolan som andra barn att nå sina fulla potential.
Nu menar majoriteten att grundskolenämnden ska se över sina rutiner för att på så vis kunna sänka kostnaderna för
tilläggsbeloppet med 5 miljoner kronor redan i år och 10 miljoner kronor nästa år. Det är svårt att se att denna
panikåtgärd inte kommer få stora negativa effekter och försämra förutsättningarna för en likvärdig skola.
Vi i Liberalerna reagerade starkt när den socialdemokratiska majoriteten tidigare stramade åt reglerna så att barn
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD inte längre skulle få tilläggsbelopp. I
praktiken hade detta gjort att de inte skulle fått någon resurs eller elevassistent. Eller så skulle elever i behov av
särskilt stöd bekostas med pengar från de andra eleverna. Neddragningen av tilläggesbeloppen gör att belastningen
på lärarna ökar och att fokus flyttas från kunskap och inlärning till ordning och social omsorg.
Majoriteten för en hjärtlös politik som riskerar att drabba en grupp som redan har det svårt. Vi i Liberalerna har i
våra senaste budgetförslag istället satsat mer pengar för att förstärka tilläggsbeloppen. Och det fortsätter vi envist att
göra även när kommunen måste göra plågsamma åtstramningar. Vi vägrar låta barnen med särskilda behov ta
smällen när ekonomin ska räddas och det måste vi diskutera i kommunfullmäktige.
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S):
 Kan du garantera att majoritetens sänkning av tilläggsbeloppen inte kommer försämra möjligheterna för
barn med särskilda behov att nå sin fulla potential och klara sig i skolan?
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