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Utbildningsförvaltningen Till Gymnasie .. och vuxenutbildningsnämnden

Datum 20 I 9-08-30

Dnr GVN 20I9/0009

Svar på motion nr 20/20I8 NPF säkra tjänstemän och politiker i

Österåkers kommun

Sammanfattning
Motionären föreslår att samth'g personal, tjänstemän och politiker i kommunen genomgår en ”NPF
säkring”. NPF är ett samlingsbegrepp för neuropsykiatrisk funktionsnedsättrüng. Gymnasie - och

vuxenutbildningsnämnden har besvarat motionen i den del som avser skolpersonal. Motionen anses

besvarad med hänvisning till huvudmännens ansvar för kompetensutveckling samt modellen ”Att

möta olikheter” som riktar sig till all personal i utbildningsverksamhet i kommunen.

Beslutsförslag

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

1. Motion nr 20/2018 -NPF säkra tjänstemän och politiker i Österåker, anses besvarad i den del

som avser gymnasieverksamhet med hänvisning till huvudmännens ansvar för

kompetensutveckling samt pågående kommunövergripande insatser inom området.

2. Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens svar på motion nr 20/2018- NPF säkra tjänstemän

och politiker i Österåker, överlämnas till Kommunfullmäktige.

Bakgrund
Motion 20/2018 har remitterats till Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden, Förskole -och

grundskolenämnden samt till Produktionsutskottet. I motionen föreslås att

0 Österåkers kommun NPF säkrar hela kedjan av tjänstemän och politiker.

0 NPF säkring på skolor omfattar alla personalkategorier.

Förvaltningens slutsatser

Kompetensutveckling för personalen i en skolenhet åvilar enligt skollagen 2 kap 34 § respektive

huvudman. ”Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjlighet

till kompetensutveckling”. Inom kommunen pågår sedan vt 2019 implementening av modellen ”Att

möta olikheter”, som syftar till att höja kompetensen hos all personal om barn och elevers olika

behov och förutsättningar. Modellen fokuserar inte specifikt på neuropsykiatriska diagnoser (NPF),

utan har en bredare ansats i enlighet med läroplanernas skrivningar om rätten till stöd oavsett

diagnos. T ex anordnas kostnadsfria föreläsningar och utbildningar för all personal samt webbaserad

utbildning för att öka tillgängligheten för personalen.
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Med ledning av huvudmannens ansvar för kompetensutveckling och pågående kompetenshöjande

insatser för all personal, föreslår förvaltningen att motionen ska anses besvarad i den del som avser

gymnasieskolan.

Kommunövergripande kompetensutveckling för samtliga tjänstemän och politiker ligger utanför

nämndens ansvarsområde och hänskjuts därför till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Motion nr 20/2018, NPF säkra tjänstemän och politiker i Österåker.

Louise Furness I stin Johansen

utbildningsdirektör sakkunnig

Expedieras

Kommunfullmäktige
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