
  
 
 
 

 

 

 
 

 

Motion: Hjälm i cykelkärra 
Det är lag på att använda cykelhjälm för barn upp till 15 års ålder, det gäller både de 
som cyklar och passagerare på cykeln.  
Lagen reglerar tvåhjulig cykel, men inte cykelkärra vilket gör att den är en tre - hjulig 
cykel, vilket i sin tur inte kräver cykelhjälm för barn. 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) rekommenderar att barn 
som transporteras i cykelkärra ska ha hjälm.  
 
Undertecknad föreslår att: arbetarekommunens representantskap beslutar att de 
förtroendevalda för socialdemokraterna som har uppdrag i nämnd eller annat forum 
som kan påverka att det även ska vara lag på att hjälm vid transport av barn i 
cykelkärra.  
 
Ljura S-förening  
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Motionssvar: Hjälm i cykelkärra  
Motionären lyfter en fråga där svaret borde vara enkelt och glasklart. Barn och 
ungdomar under 15 år ska ha hjälm när de cyklar eller skjutsas av cykel. 
  
I trafikförordningen stadgas i 6 kap. 4 a § följande:  Den som är under femton år och 
färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt 
huvudskydd. Cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat 
lämpligt huvudskydd i enlighet med bestämmelsen i första stycket. Förordning 
(2004:296). 
  
Mer detaljerat än så är det inte angivet, men så är det ju ofta med förordningstext. 
Skrivningen torde tolkas som att de omfattas av hjälmkrav, men att det inte finns 
någon rättslig prövning av detta ännu. 
  
Det skulle kunna vara så att motionären har hittat ett hål i lagstiftningen och om så är 
fallet bör detta rättas till så fort som möjligt. 
  
Därför yrkar styrelsen: 

- Att motionen bifalls 
 
Styrelsens föredragande: Mattias Ottosson 
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Motion: Norrköping en vacker 
välkomnande stad! 
 
I Norrköping finns många platser som lever upp till ovanstående rubrik, Motala 
ströms slingrande vattenflöde genom stadens centrala delar med Industrilandskapet 
och alla de gamla byggnader och dess innehåll som påminner oss om tider som varit. 
Det går att peka på många andra platser i Norrköping som också lever upp till 
ovanstående rubrik och som är tillgång för oss som bor i Norrköping, men också en 
tillgång för människor som besöker Norrköping. 
Att ta sig till och från Norrköping kan man ju göra på flera olika sätt. En av de 
möjligheter som finns är att ” ta tåget” på södra stambanan som går igenom 
Norrköping, norr och söderut.  
Södra stambanan är en av de hårdast trafikerade järnvägslinjerna i Sverige, där 
trafiken till viss del utgörs av godståg, men också regionaltåg, pendel och snabbtåg 
som transporterar människor till och från Norrköping, men också fraktar människor 
som bara passerar staden.   
En faktor som kan påverka människor att besöka Norrköping är hur de upplever hur 
det ser ut i stadens och in och utfarter.  
När man kommer med tåg från Linköping till Norrköping eller gör resan åt andra 
hållet så är det inte en trevlig upplevelse. Det är väldigt mycket skräp som ligger 
utmed järnvägsbankarna som inte borde ligga där utan borde finnas på någon av 
stadens returpunkter. Det är också mycket klotter som inte heller borde finnas. 
Allt detta kan ju göra att människor inte vill besöka staden och de kanske också 
berättar för sina vänner och bekanta och det kan ju också bidra till att besöken i 
Norrköping blir färre. 
 
Undertecknad föreslår att: arbetarekommunens representantskap beslutar att de 
förtroendevalda för socialdemokraterna som har uppdrag i nämnd eller annat forum 
som kan påverka hur det ser ut utmed in och utfarterna till staden via järnvägen tar 
upp detta med de som är ansvariga för sina respektive platser.    
 
Norrköping den 20 april år 2019 
Ingmar Dahlqvist  
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Motionssvar: Norrköping en vacker 
välkomnande stad 
Motionären lyfter problemet med att in- och utfarter till Norrköpings stad via 
järnväg, idag utgörs av klotter och nedskräpning och att detta i sin tur hämmar 
upplevelsen av Norrköping som stad. Detta anser motionären vidare kan leda till att 
färre väljer att besöka staden vilket i sig är negativt. Motionären föreslår därför att 
partiets förtroendevalda ska göra något åt problemet i de sammanhang där de har 
möjlighet att påverka. 
 
Styrelsens anser i likhet med motionären att det är viktigt att det i Norrköping är 
städat och fint både i och utanför staden. Det är av vikt för de som besöker och bor i 
staden. Detta gäller även Norrköpings in- och utfarter via järnvägen.  
 
Därför yrkar styrelsen: 

- Att motionen bifalls 
 
Styrelsens föredragande: Ingela Larsson 
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Motion: Återinför kommungemensamma grupper 
för elever med NPF 
 
När de kommungemensamma grupperna för barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar lades ner var tanken att de skulle bidra till en mer 
inkluderande skola. Reaktionerna blev många och vårdnadshavare var oroliga över 
hur deras barn skulle klara sig utan grupperna. Detta mötte även kritik från autism- 
och aspergerföreningen. När man tog bort grupperna tog man bort den trygga miljö 
som skapats för elever med NPF. I skolinspektionens rapport 2014:06 konstaterar 
man att undervisning i en särskild undervisningsgrupp så gott som alltid ger positivt 
resultat för elever med stort behov av särskilt stöd. Eleverna får betyg i fler ämnen, 
högre betyg, en ökad närvaro i skolan och de utvecklas enligt personal, 
vårdnadshavare och dem själva även socialt.  
 
De kommungemensamma grupperna bidrar alltså till att elever som riskerar att bli 
hemmasittare i större utsträckning rör sig till skolan. Detta handlar till stor del om att 
de får en trygg miljö. Det skapar också en bättre miljö för elever med NPF då det blir 
en miljö med lite yttre stimuli, vilket gör att eleverna i större utsträckning kan 
koncentrera sig. Det bidrar positivt till elevers utveckling både ur ett socialt och ett 
kunskapsmässigt perspektiv. I ett mindre sammanhang får personalen mer tid till 
varje elev och kan därför anpassa mer efter elevernas behov. På detta sätt kan vi 
skapa en skola för alla, på riktigt.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 
 

- Att Socialdemokraterna i Norrköping verkar för ett återinförande av de 
kommungemensamma grupperna för barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och språkstörning i Norrköpings kommuns skolor. 

- Att motionen skickas vidare till kommunfullmäktigegruppen för vidare 
hantering. 

 
Alexander Winge  
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Motionssvar: Återinför kommungemensamma 
grupper för elever med NPF 
 
Motionären lyfter i sin motion frågan om att återinföra de så kallade 
kommungemensamma grupperna för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Grupperna har en historia i kommunen men plockades bort 
av flera skäl.  
 
I likhet med motionären tycker styrelsen att Norrköping ska ge alla barn och 
ungdomar stöd och hjälp som möter de behov som barn och unga i Norrköping har. 
Alla barn ska ha rätt till en trygg och bra skolgång och extra stöd och anpassning för 
elever med särskilda behov är en viktig del i detta. Barn med NPF är givetvis inget 
undantag från detta. 
 
Motionärens att-sats, som styrelsen i syvende og sist tar ställning till, definierar 
gruppen som satsningen skulle rikta sig mot som ”Barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och språkstörningar”. Det ska dock sägas att det är en bred 
grupp av barn där de individuella behoven kan skifta stort, både i omfattning och 
karaktär. En enkel lösning, särskilt för de enskilda skolorna, är att lämna sitt eget 
ansvar att utforma en individanpassad skolgång till någon annan. Det tror inte 
styrelsen är rätt väg att gå.  
 
Att de kommungemensamma grupperna från början lades ner berodde till stor del på 
allvarlig kritik från Skolinspektionen om att dessa inte efterlevde skollagen. Detta 
bl.a. för brist på uppföljning, avsaknad av planering för hemgång till hemskola, att 
eleverna inte utvecklades mot utbildningens mål och att eleverna hade en hög 
frånvaro. Att kommunen lade ner de kommungemensamma grupperna betydde dock 
inte att man gav upp gruppen av barn. Tvärtom om initierades ett omfattande arbete 
för att utreda och hitta lösningar för de barn som de kommungemensamma 
omfattade. Även om det ännu är för tidigt att helt och hållet bedöma utfallet så är det 
ett arbete som styrelsen ser positivt på. 
 
Motionären lyfter upp den kritik som kom av att de kommungemensamma 
grupperna lades ner. Att det möttes av kritik var inte särskilt anmärkningsvärt då det 
innebar en stor förändring för många barn och vårdnadshavare. Det är dock viktigt 
att också lyfta kritiken mot lösningen som motionären föreslår. Motionären lyfter i 
brödtexten ett referat ifrån Skolinspektionens Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild 
undervisning s. 7: 
 

”Vid de granskade verksamheterna har så gott som alltid elevernas skolsituation 
förbättrats då de blivit placerade i särskild undervisningsgruppeller i enskild 
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undervisning. De får betyg i fler ämnen, högre betyg, en ökadnärvaro i skolan och 
de utvecklas enligt personal, vårdnadshavare och dem själva socialt.”  

 
Det som dock motionären missar att ta upp är resten av stycket i rapporten. Det 
lyder som följer: 
 

” Den förbättrade skolsituationen bör ses i relief mot att eleverna ofta befnner sig i 
en svår situation i skolan innan de blir placerade. När elevernas kunskapsresultat 
förbättras efter placering handlar det inte bara om hur undervisningen utformas. 
Det handlar också om att ämnen lyfts bort (anpassas bort) för de elever som ingår i 
granskningen. Det innebär å ena sidan att eleverna kan koncentrera sig på de 
ämnen de fortfarande läser och därmed få ökade resultat i dessa ämnen. Men å 
andra sidan får det till effekt att eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga 
slutbetyg.” 

 
Vidare påpekar Skolinspektionen att det är ovanligt att elever i dessa grupper 
någonsin återgår till ordinarie klass. Framförallt lyfter Skolinspektionen behovet av 
att skolorna utvecklar det inkluderande arbetet. Det är enligt skolinspektionen alltså 
snarare av vikt att man ger stöd till lärare och rektorer lokalt på skolorna att möta 
behoven som dessa elever har, än att slussa eleverna vidare.  
 
Skolinspektionens rapport är och har varit underlag i det pågående arbetet i 
kommunen. Viktiga delar i arbetet är bl.a. att anpassa lärmiljöerna efter barn med 
NPF, höja förväntningarna på elevernas lärande och att ge eleverna förutsättningar 
att klara senare undervisning i annan skolform. Den huvudsakliga inriktningen i 
arbetet är att se till att utformningen på skolgången för elever med NPF görs lokalt 
på skolorna. Det ställer stora krav på att rektor tillsammans med övrig personal att 
bl.a. planera klassammansättningen samt kombinera och samordna extra stöd. 
Givetvis behöver också lärarnas kompetens när det gäller att möta elevernas behov 
stärkas och fortbildning till lärarna är därmed nödvändig. Utöver detta kan lokaler på 
skolan behöva tas i anspråk för mer individanpassad undervisning. Även om 
skolgången utformas lokalt behövs stöd centralt ifrån i form av utbildning av 
personal och stöd i budgetplanering och utformning av särskilt stöd. Att låta flera 
skolor dela på dels pedagoger med särskild kompetens och dels anpassade lokaler är 
också viktiga delar som lyfts fram. 
 
Sammantaget anser styrelsen att det finns mycket att göra för att se till att barn med 
NPF och språkstörningar får en så bra skolgång som möjligt. Det finns ingen 
anledning att luta sig tillbaka innan vi har nått ända fram. Samtidigt finns det inte en 
enkel stor lösningen på problemet utan en hel palett av åtgärder som skolan kommer 
behöva arbeta med framöver. Framförallt behöver åtgärderna i första hand vara 
individanpassade och ta hänsyn till varje barn och dennes behov. Detta anser inte 
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styrelsen med stöd i både evidens och erfarenhet av tidigare kommungemensamma 
grupper att motionärens förslag gör. Istället följer styrelsen med tillförsikt det arbete 
som idag görs på Norrköpings skolor med att individanpassa utifrån behov lokalt på 
skolan.  
 
Att styrelsen ställer sig tveksam till motionens förslag innebär dock inte att styrelsen 
inte är överens om intentionen. Socialdemokratins ansvar är, och kommer alltid att 
vara, att skapa en skola för alla, på riktigt.  
 
 
Därför yrkar styrelsen: 

- Att motionen avslås 
 
Styrelsens föredragande: Patrick Lindahl 
 


