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En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av 

kommunala resursskolor, SOU 2020:42 

(U2020/03964/S) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) yttrande utgår från 

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 

liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att 

förbättra villkoren för det civila samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vill lämna följande 

kommentarer till utredningens förslag. 

4.1 Bedömning angående bestämmelserna om särskild 

undervisningsgrupp  
Enligt utredningen erbjuds särskild undervisning främst till elever med en diagnos 

inom autismspektrumtillstånd, med ångestproblematik, med utåtagerande 

beteende samt med långvarig skolfrånvaro. Enligt utredningen ökar andelen elever 

i särskild undervisning med stigande ålder och är som störst i årskurs 9.  

MUCF vill här poängtera att den här typen av problematik ofta upptäcks redan i 

förskoleåldern, och att det för eleven är viktigt att tidigt få tillgång till riktade 

insatser, så som placering i en särskild undervisningsgrupp. Detta är viktigt 

eftersom en elev som får rätt stöd redan i början av sin skolgång kan lära sig att 

hantera sin situation. Det är också viktigt att alla elever, även de med olika 

diagnoser, får med sig de rätta baskunskaperna under de tidiga skolåren.  

4.2 Förslag om reglering av kommunala resursskolor 

MUCF delar utredningens syn på att en placering av en elev i en resursskola ska 

grundas på elevens behov, och att placeringen ska utgå från en pedagogisk 

bedömning. Det är också viktigt att elevens önskemål är centrala i den utredning 

som görs inför övervägande om placering.  

MUCF delar också utredningens syn på att det inte bör vara en rättighet för 

vårdnadshavare att få ett val av en resursskola tillgodosett. Men myndigheten 

anser att eleven och elevens vårdnadshavare alltid bör ha rätt att ansöka om en 
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placering i en resursskola/särskild undervisningsgrupp, alternativt initiera en 

utredning som kan leda till en sådan placering, oavsett vilken kommun de bor i. 

 

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter. 

 

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Senioranalytiker Tiina 

Ekman har varit föredragande.  
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