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§ 7 2020.373 KS

Svar på motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning - Camilla Stensson
(S), Anton César (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anton César (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
30 september 2020, § 117 lämnat en motion om en NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)säkrad gymnasieutbildning.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till en
sökbar NPF-säkrad gymnasieutbildning på Alströmergymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020, § 117 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober
2020, § 164 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för besvarande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 januari 2021 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 16 december 2020, § 99 med
förslaget att motionen ska avstyrkas. Förslaget motiveras bland annat med att stödinsatser
bör rikta in sig på individuella lösningar utifrån den enskildes behov, i stället för att den
samlade funktionsvariatonen helt ska styra stödet. I grunden ska alla gymnasieprogram vara
så kallade NPF-säkrade eftersom elever ska erbjudas stöd enligt 3 kap 2 § skollagen. Att
hänvisa samtliga elever med NPF-problematik till endast ett specifikt gymnasieprogram
riskerar att utgöra en indirekt diskriminering. Alla nationella gymnasieprogram måste vara
öppna för samtliga inom gymnasieskolans målgrupp.
I kultur- och utbildningsförvaltningens utredning den 8 december 2020 som ligger till grund
för kultur- och utbildningsnämndens förslag redogörs för de satsningar som är befintliga inom
nämnden i dag. Det framgår att Alingsås kommun i dag aktivt arbetar med trygga övergångar
från grundskola till gymnasieskola enligt en väl utarbetad struktur. Det finns antagna riktlinjer
för det kommunala aktivitetsansvaret, som inbegriper de som inte är behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram. Nämnden har säkerställt att elever på Alströmergymnasiet vid behov
erbjuds stöd och åtgärder inom en kort tidsfrist.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga, och föreslår därmed att motionen
ska avslås.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021, § 8 2021.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande

Sida 2 av 2

