Kommunfullmäktige
Falu Kommun.
Motion om att Kommunfullmäktige antar en kvalitetsdeklaration som garanterar alla
Faluelever basutredning inom tre månader.
Som förälder till ett barn med neuropsykiatriskt funktionshinder kan det vara en befrielse att få en
förklaring till barnets beteende. Vetskapen om att ens barn har en biologisk störning ”och inte bara
är ouppfostrad” underlättar för föräldrarna att inta en mera aktiv roll i barnets behandling. Att
acceptera att ens barn har ett neuropsykiatriskt funktionshinder är bara första steget. Sedan kommer
en massa andra frågor. Vad kommer att hända mitt barn i framtiden? Vad kan vi få för hjälp?
Först när ett barn får ”en diagnos” är det möjligt att hjälpa barnet och familjen. För det är först då
som samhället kan sätta in behandlingsinsatser och skapa en vardagssituation med goda
förutsättningar som ger barnet möjlighet till en optimal utveckling med lärande och stärkt
självkänsla. Dvs att samhället kan ge barnet goda utsikter för att det ska gå bra för barnet i livet
Att ställa en diagnos på ett barn med neuropsykiatriskt funktionshinder innebär inte att man vill
”stämpla en individ”. Istället försöker man ”ringa in problematiken”. Dvs titta på elevens styrkor,
svagheter och möjligheter. Utredningen blir på det sättet ett stöd för eleven.
Genom en ”basutredning” diagnostiserar man de lindrigaste funktionshindren, sätter in generella
stödinsatser och individuella stödåtgärder. En basutredning måste genomföras innan man kan gå
vidare och ställa diagnos via en remiss till NPU (= Neuropsykiatriska enheten på Landstinget
Dalarna). I en basutredning ingår:
 En Pedagogisk del som utförs av skolans pedagoger
 En Psykologisk del som utförs av skolförvaltningen psykologer.
 En Social del som utförs av barnets familj.
 En Medicinsk del som utförs av skolläkaren.
Elevens rättighet att få utvecklas utifrån sin egna förutsättningar försämras varje dag om
kommunen inte agerar. Basutredningens pedagogiska, sociala och medicinska del genomförs i
Falun på några månader. Däremot kan den psykologiska delen ta upp till ett år. En ettårig väntan på
den psykologiska utredningen där eleven riskerar att dagligen misslyckas är inte acceptabel. Efter
det riskerar eleven ytterligare väntan på NPU.
I Falu Kommun arbetar 5 psykologer inom skolförvaltningen. Idag är deras huvuduppgift att
handleda pedagogisk personal istället för att genomföra utredningar med elever som riskerar ett
ständigt utanförskap. Samtidigt så har samtliga skolor i Falun tillgång till specialpedagoger som kan
handleda verksamheten när det behövs. Skolförvaltningen bör därför förändra skolpsykologernas
arbetsuppgifter.
Förslag till beslut:
 att Kommunfullmäktige årligen fastställer en ”Kvalitetsdeklaration”/alternativt ”Mål för
verksamheten” för skolförvaltningen som innebär att ingen elev i Falu Kommun ska behöva
vänta längre än 3 månader på en Basutredning.
 Att en återkommande uppföljning av ”Kvalitetsdeklaration”/”Mål för verksamheten” ska
ske i samband med kommunens årsprognos.
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