
 

Solna den 27 september 2021 

 

Motion om att NPF-säkra Solnas skolor 
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, autismspektrumtillstånd, 
Aspergers syndrom, tvångssyndrom med flera, är mycket vanliga (ca 5–10 % av alla elever) 
och medför en livslång funktionsnedsättning. Samsjukligheten med annan problematik 
såsom depressions- och ångestsjukdomar, ätstörningar, självskadebeteenden, missbruk, 
dyslexi samt somatiska sjukdomar såsom epilepsi och diabetes är hög. Ofta upptäcks dessa 
funktionsnedsättningar i skolåldern, då ökade krav på koncentration, eget ansvar, socialt 
samspel och impulskontroll ofta gör det svårt för elever med NPF-problematik. För att klara 
skolgången krävs ofta anpassningar eller stöd i undervisningen och skolmiljön. Om stödet 
uteblir löper eleverna med NPF stor risk att försämras i sin psykiska hälsa och att bli 
hemmasittare, vilket får långsiktiga konsekvenser för elevernas utveckling. Uppskattningsvis 
så många som 75 % av alla elever med problematisk skolfrånvaro tros ha NPF-problematik. 
 
I samband med skolstart har riksförbundet Attention, som representerar personer med NPF 
och deras anhöriga, genomfört sin årliga skolenkät. Det är ledsam läsning. Enkäten visar att 
65 % av eleverna med NPF och 75 % av vårdnadshavarna till barn med NPF upplever stor 
eller ganska stor oro inför skolstart. Oron handlar framförallt om brister i den pedagogiska 
tillgängligheten, där mer än hälften av föräldrarna upplever att det saknas kunskap om NPF, 
att stödet brister, att det saknas anpassningar och att det är en stökig miljö i skolan.  
 
Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev som behöver det – 
oavsett om det finns en diagnos på pappret eller ej. Stödet ska ges på det sätt och i den 
omfattning som behövs, och inte bara för att nå upp till nivån för godkänt utan alla elever ska 
”stimuleras till att utvecklas så långt de kan”. Även elever som når de lägsta kunskapskraven 
ska alltså få stöd och ledning för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  
 
Skollagens skrivelser om stöd innebär att det ska ges utifrån elevens egna behov och 
förutsättningar. För merparten av barn räcker det att få extra anpassningar inom ordinarie 
undervisning, vilket kan handla om förlängd provtid, muntlig komplettering, tydliggjort 
schema, extra stöd att komma igång med uppgifter, stöd i att förstå texter eller dylikt. Även 
hjälpmedel såsom datorprogram, brusreducerande hörlurar, avskärmningar i klassrum, 
möjlighet att kunna sitta enskilt på lunchen och liknande åtgärder kan vara otroligt värdefulla 
för att få till en fungerande skolgång. Om anpassningarna inte räcker till ska särskilt stöd 
erbjudas, vilket är ett mer omfattande stöd som ges under längre tid, såsom exempelvis 
anpassad studiegång, tillgång till elevassistent eller enskild undervisning. Om stödet inte kan 
ges i den vanliga skolan ska kommunen erbjuda plats i särskilt anpassade former. 
 
Trots skollagens krav och vetskapen om hur viktigt stöd och anpassningar är för denna 
elevgrupp visar enkäten från Attention att 73 % av vårdnadshavarna inte anser att barnet 
med NPF får det stöd och de anpassningar som hen behöver i skolan. Tyvärr har vi ingen 
anledning att tro att det skulle se bättre ut i Solna. Vänsterpartiet har många partimedlemmar 
som själva har upplevt att deras barn inte får de anpassningar och det stöd de behöver i 
Solnas kommunala skolor, och har träffat, fått mejl och samtalat med massor av medborgare 
som känner precis likadant. De omfattande organisationsförändringarna och 
nedläggningarna som nyligen har genomförts på Solnas skolor har dessutom medfört enormt 
merarbete för den pedagogiska ledningen, vilket ytterligare gjort att elevers behov har 
hamnat i kläm. Tiden och resurserna räcker helt enkelt inte till när akuta renoveringar och 
klassammanslagningar måste prioriteras. Det är också mycket oroväckande att avslagen på 
extra resurspersonal och skolskjuts ökar.  
 
Många av Solnas elever har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är i behov av 
extra anpassningar och särskilt stöd. Vi vill ge dessa elever rätt förutsättningar att klara 
skolgången i Solnas skolor genom att NPF-säkra Solnas grundskolor. Källbrinksskolan i 
Huddinge är ett utmärkt exempel på en skola som verkligen har tagit till sig detta och arbetar 



 
aktivt med att NPF-säkra sin skola. De anpassar sitt lärande, miljö, teknik och rutiner för 
NPF-elever, vilket är arbetssätt som gynnar alla elever – även de som inte alls har NPF-
problematik. Vi vill se att Solnas skolor går samma väg och NPF-säkras för att ge alla elever 
möjligheter till en trygg, god och sammanhållen skolgång. Detta är ett omfattande arbete 
som behöver göras på många nivåer och kräver många olika typer av insatser. 
 
Exempel på åtgärder som behöver genomföras för att NPF-säkra Solnas grundskolor är:  
- Att all personal i skolan utbildas i specialpedagogik och NPF.  
- Att generella anpassningar ges i klassrumsmiljön. 
- Att individuella anpassningar ges i klassrumsmiljön. 
- Att alla elever som har behov av det erbjuds särskilt stöd, såsom rätt till elevassistent och 
anpassad studiegång eller undervisning. 
- Att åtgärdsprogram tas fram för de elever som riskerar att inte nå målen i minst ett ämne. 
- Att hjälpmedel såsom datorprogram, brusreducerande hörlurar, avgränsningsskärmar i 
klassrum, tangles och anpassade sittmöjligheter köps in och tillgängliggörs för eleverna.  
- Att elever ges tillgång till pauser, återhämtning, mindre rum och tysta rum. 
- Att elever som behöver återhämtning ges alternativ till att vara ute på skolgården under 
rasterna. 
- Att elever som inte kan vistas i skolmatsalen ges möjlighet till att äta i ett mindre rum, 
ensamma eller i sällskap med en vän. 
- Att god tillgång till elevhälsa finns på alla skolor och att elevhälsan har god NPF-
kompetens. 
- Att ta fram en plan för övergång mellan de olika stadierna i skolan. 
- Att utveckla samarbetet mellan skolan och socialtjänst, BUP, Första linjen och andra 
aktörer. 
- Att rastverksamhet erbjuds dagligen för varje stadie på skolan, och att rastverksamheten 
löpande utvärderas. 
- Att förbättra samordningen inom skolan så att föräldrar kan avlastas från det ansvaret. 
- Att varje skola har en plan för problematisk skolfrånvaro och hur man får tillbaka elever till 
skolan. 
- Att skolan tar större ansvar för att upptäcka NPF-problematik och sätta in nödvändiga 
åtgärder.  
- Att elever i behov av skolskjuts beviljas det.  
- Att Solna stad avsätter nödvändiga resurser för att möjliggöra exempelvis utbildning, inköp, 
personaltäthet och lokalombyggnationer som är nödvändiga för att genomföra detta i 
praktiken. 
 
När varje elev har enskilda behov är det lätt att lösningarna fastnar på individnivå när 
strukturella åtgärder som rör exempelvis personalutbildning, resurser och inköp antagligen är 
behov som delas av många elever och skolor. Därför bör arbetet med att NPF-säkra Solnas 
skolor inledas med att staden utreder situationen för eleverna med NPF-problematik i 
skolorna idag för att kartlägga vilka åtgärder som är nödvändiga och bör få särskild prioritet. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Solna stad utreder situationen för NPF-elever i stadens skolor idag med en riskanalys och 

prioritering av nödvändiga åtgärder. 

 

att Solna stad därefter inleder en NPF-säkring av sina skolor, med målet att alla elever ska 

ges förutsättningar och möjligheter att delta i och klara undervisningen på lika villkor. 
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