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§ 53  Dnr 2022VFN126 

Initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn 
med NPF-diagnos  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden bordlägger initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn 
med NPF-diagnos till sammanträdet den 6 april 2022. 
 

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. 

  

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 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Siw Hallbert (SD) föreslår att välfärdsnämnden bordlägger initiativärende om uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos till sammanträdet den 6 april 2022. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Initiativärende välfärdsnämnden 

Barn med NPF-diagnoser 

 

Förslag till beslut: 

Vi Socialdemokrater yrkar på att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för barn med NPF-diagnos. 

 

Vi ser en tydlig ökning av barn med NPF-diagnoser i vårt samhälle. Denna ökning leder till att våra 
kommunala skolor behöver mer resurser för att klara av sitt uppdrag. Utan ökade resursanslag 
kommer denna ökning av NPF-diagnoser att leda till ännu större problem på skolorna och för vår 
personal. 

En av de mest allvarliga konsekvenserna som resursbristen leder till är en ökning av antalet 
hemmasittare. För att möjliggöra en god verksamhet för våra barn med NPF-diagnoser behöver 
kommunen satsa på att öka antalet specialpedagoger.  

Forskning visar att det finns mer resurser för barn med en diagnos. Detta trots att en diagnos inte 
skall vara ett krav för hjälp i skolan. Det kan lätt konstateras när man läser skollagen. 

För att hantera denna fråga borde vår kommun ha en handlingsplan för barn med NPF-diagnoser. 

 

För Socialdemokraterna 

Siw Hallbert 

Birgitta Berntsson 

Jonas Andersson 
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