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Motion Till Österåkers kommunfullmäktige 

NPF-säkra tjänstemän och politiker i Österåker 

I skollagen står att "kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnen 
och elevernas olika förutsättningar och behov". Som vi alla vet är alla barn olika och unika, och 
utgångspunkter är givetvis att vi alla vill göra det bästa för alla barn. Hur kan vi då skaffa oss verktyg 
för att fördela resurser efter de behov som finns? Att se och förstå behoven, hur fungerar barn med 
funktionsvariation, hur har föräldrarna det, och hur mår familjen? Vi är övertygade om att svaret på 
frågan är utbildning. 

Österåker planerar nu att ta i frågan kring NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) hur är dock 
oklart i dagsläget. Vi hade möjligheten att delta på ett seminarium under ledning av Lotta Curbo, 
grundare av Helleborusskolan, på ämnet. Då blev det uppenbart för oss att frågan om NPF och att 
möta barns olikheter är mycket större, större än utbildning för några få pedagoger i ämnet. 

För oss är det självklart att samtliga personalkategorier inom skolan skall genomgå NPF-säkring. 
Men för att verkligen få genomslag gäller det att säkra hela kedjan fram till varje enskilt barn. Det vill 
säga allt från budget-och kvalitetschef med personal, till Förskole- och grundskolenämndens personal 
och nämndens politiska beslutfattare som till kommunstyrelsens presidium, förvaltningar som 
beslutar om barn i förskola och skola, samt kommundirektör. 

Om vi gör detta har möjligheten ökat väsentligt att kunskap och förståelse finns i alla led för barns 
olikheter och behov. Skall varje elev klara skolan, och skolan varje elev måste vi NPF-säkra hela 
kedjan av viktiga funktioner fram till det enskilda barnet. Mot denna bakgrund föreslår vi: 

Att Österåker NPF-säkrar hela kedjan från budget-och kvalitetschef med personal, till 
Förskole och grundskolenämndens personal, nämndens politiska beslutfattare som 
kommunstyrelsens presidium, förvaltningar som beslutar om barn, i förskola och 
skola samt kommundirektör. 

Att NPF säkring på skolor skall omfatta alla personalkategorier 

För Socialdemokraterna 

Westerlund Kristina Embäck Ann-Christine Furustrani 


