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Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN126 100 

 

 

 

Redovisning av uppdrag om att ta fram en handlingsplan 
för barn med NPF-diagnos 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden beslutade den 6 april 2022 § 74 att ge förvaltningen i 
uppdrag att undersöka om en handlingsplan för barn med NPF-diagnos är 
förenlig med styrmodellen samt skulle vara till värde för arbetet med 
problematisk skolfrånvaro.  
 
Skolan styrs av lagar och förordningar där ansvaret fördelas mellan 
styrkedjans olika nivåer. Förutom detta finns inom Härryda kommuns 
styrdokument i form av budget, sektorsplan och enhetens systematiska 
kvalitetsarbete. På enheten är det rektorn som ansvarar för och beslutar hur 
skolan ska organiseras och fördela resurser efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. 
 
Under 2021 togs en gemensam elevhälsoplan fram för grundskolan i 
Härryda kommun. Den gemensamma elevhälsoplanen utgör grunden för hur 
elevhälsoarbetet ska bedrivas på såväl central som lokal nivå. Rektor 
ansvarar för att ta fram en lokal arbetsplan för sitt elevhälsoarbete. Planerna 
ska bidra till att säkerställa alla elevers rätt till utbildning utifrån sina 
förutsättningar och behov. Såväl gemensam elevhälsoplan som lokal 
arbetsplan ska revideras årligen utifrån de erfarenheter och mönster man sett 
i det systematiska kvalitetsarbetet. Befintliga lokala handlingsplaner och 
riktlinjer har tagits fram i enlighet med riksdagens och regeringens 
nationella styrdokument.  
 
Förvaltningen bedömer att en handlingsplan för barn med NPF-diagnos ej 
tillför mervärde till elevhälsoarbetet. Förvaltningen bedömer inte heller att 
en sådan handlingsplan skulle vara av värde för arbetet med problematisk 
skolfrånvaro.  
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Förvaltningen bedömer att elever med NPF-diagnos är en av de grupper som 
redan omfattas av skolornas arbete inom ramen för elevhälsoarbetet.  
 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 22 augusti 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 6 april 2022 § 74 

 
Ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 6 april 2022 § 74 att ge förvaltningen i 
uppdrag att undersöka om en handlingsplan för barn med NPF-diagnos är 
förenlig med styrmodellen samt skulle vara till värde för arbetet med 
problematisk skolfrånvaro.  
 
Verksamhetsområdet grundskola har under läsåret 21/22 implementerat en 
ny gemensam elevhälsoplan. Den gemensamma elevhälsoplanen utgör 
grund för hur elevhälsoarbetet ska bedrivas på såväl central som lokal nivå. 
Rektor ansvarar för att ta fram en lokal arbetsplan för sitt elevhälsoarbete. 
Planerna ska bidra till att säkerställa alla elevers rätt till utbildning utifrån 
sina förutsättningar och behov. Såväl gemensam elevhälsoplan som lokal 
arbetsplan ska revideras årligen utifrån de erfarenheter och mönster man sett 
i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Planerna visar på hur elevhälsoarbetet ska genomföras främjande och 
förebyggande på skolan utifrån en årsplanering med ständig uppföljning, 
analys och planering. Detta gäller såväl elevernas kunskaper som sociala 
förmågor utifrån normer och värden. Den samlade elevhälsans kompetenser 
är en viktig och central del i detta arbete och sker i nära samarbete med 
lärare och annan personal på skolan. 
 
Från och med läsåret 22/23 har välfärdsnämnden gett förutsättningar för att 
utöka arbetet i grundskolan med elever med hög skolfrånvaro genom 
ytterligare utöka närvaroteamet. Huvuduppdraget är att vara ett stöd till 
skolor som har elever med hög problematisk skolfrånvaro. Teamet ska 
också bidra med en modell för arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till 
skolan och för att hitta tillbaka till ett fungerande samarbete mellan skola, 
elev och vårdnadshavare. Ett viktigt syfte är också att främja samverkan 
mellan olika professioner och verksamheter, i första hand skola och 
socialtjänst. Medarbetarna i teamen kommer därför från båda dessa 
verksamheter. 
 
Inom grundskolan pågår tre projekt, PAX, PALS och 2E, som syftar till att 
öka kompetensen hos personalen att möta elevens behov. Detta sker genom 
att bland annat utveckla undervisningen, ledarskapet, relationsbyggandet 
och förväntningarna. Alla tre projekt är evidensbaserade och har beforskats 
under lång tid med goda resultat. Projekten vänder sig till hela elevgruppen, 
men gynnar främst elever med NPF problematik som får en mer 
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strukturerad och förutsägbar skolvardag utifrån sina behov. Skolorna som 
deltar i projekten har visat behov och intresse av att utveckla sitt främjande 
och förebyggande arbete och har rätt ålder på elevgruppen för det aktuella 
projektet. Därtill pågår ett aktivt utvecklingsarbete med att öka kompetensen 
inom hela grundskolans verksamhet för att möta elever med NPF 
problematik.  
 
Revidering av statliga styrdokument  
Från och med 1 juli 2022 har grundskolan fått en ny läroplan, Lgr22, där 
främst kursplanerna och kunskapskriterierna reviderats sedan Lgr11. Även 
Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 
och åtgärdsprogram har följaktligen förnyats. Allmänna råd är 
rekommendationer om hur skolor bör tillämpa lagar och regler i arbetet med 
att stödja elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. 
Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 
olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, 
ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Det innebär att elev med 
funktionsnedsättning har rätt till stöd även om eleven har uppnått kriterierna 
för ett E.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att en handlingsplan för barn med NPF-diagnos ej 
tillför mervärde till elevhälsoarbetet. Förvaltningen bedömer inte heller att 
en sådan handlingsplan skulle vara av värde för arbetet med problematisk 
skolfrånvaro.  
 
Förvaltningen bedömer att elever med NPF-diagnos är en av de grupper som 
redan omfattas av skolornas arbete inom ramen för elevhälsoarbetet.  
 
 
 
Päivi Malmsten Annika Gry 
Sektorschef Verksamhetschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 74  Dnr 2022VFN126 

Bordlagt ärende: Initiativärende om uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för barn med NPF-diagnos  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om en handlingsplan för barn 
med NPF-diagnos är förenlig med styrmodellen och skulle vara av värde för arbetet med 
problematisk skolfrånvaro. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Oskar Sköld (S) och Inga-Lena Persson (MP) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) initierade ett ärende om 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos, till välfärdsnämndens 
sammanträde den 9 mars 2022. 
 
Välfärdsnämnden beslutade den 9 mars 2022 § 53 att bordlägga initiativärende om uppdrag 
att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos, till sammanträdet den 6 april 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Siw Hallbert, Birgitta Berntsson och Jonas Andersson om uppdrag att ta 

fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos, 9 mars 2022 
 Välfärdsnämndens beslut om bordläggning den 9 mars 2022 § 53 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S) och Inga-Lena Persson 
(MP) att att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram en 
handlingsplan för barn med NPF-diagnos. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) och Anita 
Anger (L) att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om en 
handlingsplan för barn med NPF-diagnos är förenlig med styrmodellen och skulle vara av 
värde för arbetet med problematisk skolfrånvaro. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag om uppdrag till förvaltningen. Ordföranden 
redovisar att hon kommer ställa Siw Hallberts förslag mot avslag och Maria Kornevik 
Jakobssons förslag mot avslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Siw Hallberts förslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden avslår Siw 
Hallberts förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Siw Hallberts förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster avslår välfärdsnämnden Siw Hallberts förslag. Hur var och en 
röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
Maria Kornevik Jakobssons förslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att avslå Maria Kornevik Jakobssons förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 avstår bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-04-06  

 

Voteringslista: § 74 
Ärende: Bordlagt ärende: Initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn 
med NPF-diagnos,  2022VFN126 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 

Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande   X 
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot   X 
Inga-Lena Persson (MP), ledamot   X 
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ersättare   X 
Resultat 9 0 4 
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Bilaga 1 till protokollet, välfärdsnämnden 2022-04-06 § 74 
 

               

 

Reservation: 

Initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos. 

 

Vi inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det behöver införas en handlingsplan nu. 
Ordförandes förslag till beslut leder till en ytterligare förskjutning innan elever kan få hjälp. Vi anser 
att kommunen redan har en stor problematik med hemmasittande elever. Att den politiska 
majoriteten väljer att genomföra en utredning istället för att ta tag i problemet visar att man inte tar 
problemet på tillräckligt stort allvar. Våra barn behöver det stöd som de har rätt till och de behöver 
det nu! 

Kommunen har en skyldighet att hjälpa barn att nå sin fulla potential. När man väljer att agera på 
detta sätt så finns det risk för mänskligt lidande och stora framtida kostnader. 

Av dessa ovan nämnda anledningar väljer vi att reservera oss. 

 

För Socialdemokraterna 

Birgitta Berntsson 

Siw Hallbert 

Oskar Sköld 

 

För Miljöpartiet 

Inga-Lena Persson
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