Fråga till Lotta Carlberg (C) ordförande i utskottet barn och ungdom.
Att Örbyhus skola har många elever och begränsade lokalytor gör att det är trångt på skolan Det har
framförts frågor och även oro om hur detta ska lösas för att elever och lärare fortsatt ska kunna ha
en bra arbetsmiljö.

Vilka åtgärder kommer att genomföras för att säkerställa lokalbehovet på skolan på både kort och
lite längre sikt?
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Fråga till Lotta Carlberg (C) ordförande i utskottet barn och ungdom.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många
olika tillstånd eller diagnoser. Några är adhd, autismspektrumtillstånd (AST) och
Tourettes syndrom.
Barn och elever har olika individuella förutsättningar och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar påverkar individen i olika omfattning. Det är också
vanligt att samvariationer eller överlappande svårigheter förekommer.
Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom adhd
och autismspektrumtillstånd, tänker och uppfattar information och bearbetar
sinnesintryck på ett annorlunda sätt.
Bland elever som har låg skolnärvaro och behov av anpassat stöd är det här en
grupp som har vuxit kraftigt under de senaste åren. Många fler har
diagnosticerats med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Att få rätt stöd i skolan är en rätt för alla elever i skolan. Ett bra samarbete
mellan vårdnadshavarna, skolan och övriga kommunala verksamheter är
avgörande för att möjliggöra en så bra lärsituation för barn och ungdomar med
NPF.
Vi ser vi fall där detta inte fungerar optimalt och där barn och ungdomar tyvärr
inte får möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Bland annat
i uppdrag granskning i år.
Vilken kompetens finns inom området NPF i kommunens skolor?
Ungefär hur många ”hemmasittare” alltså elever som helt eller delvis inte
deltar i skolan är det inom kommunens skolverksamhet?
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Fråga till Åsa Sikberg

I Uppsala kommun har man precis sagt upp hemtjänstavtalet med Attendo samt polisanmält
företaget för grovt fusk. Äldre dementa har utnyttjats och farit illa. Det som skett är inte en
engångsföreteelse utan det är fjärde gången under de senaste åren som Uppsala kommun blir
tvungna att säga upp avtal med privata aktörer på grund av fusk och missförhållanden. Under
arbetet med upphandlingen av särskilt boende platser var det för mig mycket viktigt att vi
etablerade en bra rutin för uppföljning.
Mot bakgrund av detta frågar jag:
-

Hur ser rutinen ut för uppföljning?
Är ni i det politiska styret trygga med att den uppföljningen räcker och att eventuella
missförhållanden skulle upptäckas?
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