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§ 87

Yttrande över motion från Vänsterpartiet:
”Prioritera elevhälsan i grundskolan och
gymnasium”

Dnr UN 2019/0271

Sammanfattning
Kommunkontoret har skickat Vänsterpartiets motion ”Prioritera
elevhälsan i grundskola och gymnasium” på remiss till utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunkontoret
tillhanda senast den 12 augusti 2019.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2019, dnr UN
2019/0271, med ordförandes förslag till beslut
Motion från Vänsterpartiet i Lunds kommun ”Prioritera elevhälsan i
grundskola och gymnasium” den 11 mars 2019, dnr KS 2019/0231.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar att utbildningsnämnden ska avge följande
yttrande:
”Lunds kommun lägger, jämfört med genomsnittet hos de 17 största
gymnasiekommunerna i Sverige, lite pengar på både elevhälsa och
undervisning. Utbildningsnämndens uppfattning är att de ekonomiska ramarna behöver stärkas ifall den höga kvaliteteten inom
verksamheterna ska kunna bibehållas och ifall Lunds kommun ska
leva upp till att vara en attraktiv arbetsgivare. Hur de större ramarna
sedan används blir upp till rektorerna att prioritera i och med att det
är dem som bestämmer över skolans inre organisation.”
Stig Svensson (S) instämmer i Jesper Sahléns (V) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Rasmus Törnblom (M) ställer proposition på sitt eget
förslag till yttrande mot Jesper Sahléns (V) med fleras förslag till
yttrande och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandes förslag till yttrande.
Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:
Ja för bifall till Rasmus Törnbloms (M) yrkande.
Nej för bifall till Jesper Sahléns (V) med fleras yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
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Rasmus Törnblom (M), Hedvig Åkesson (KD), Adrian Kasperczyk (L),
Ida Alterå (C), Anders Edström (FNL) och Åsa Wittenfelt (SD) röstar
ja.
Jesper Sahlén (V), Stig Svensson (S), Ann-Louise Levau (S), Elin
Folkesson (S) och Mats Nilsson (S) röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har utbildningsnämnden således
beslutat i enlighet med Rasmus Törnbloms (M) yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att överlämna följande yttrande till kommunstyrelsen:
Från Utbildningsnämndens sida är det prioriterat att förvaltningens
verksamheter över tid kan erbjuda en kostnadseffektiv och välfungerande välfärd. I förhållande till jämförbara kommuner ligger
kostnaderna för gymnasieskolan på en låg nivå. Detta märks både
vad gäller undervisningskostnaden och elevhälsan.
Utbildningsnämndens bedömning är att en viss ekonomisk förstärkning av kostnaderna för gymnasieskolan är behövd under de kommande åren för att kunna bibehålla den nuvarande kvaliteten.
Vad gäller motionens förslag om att år 2022 uppnå de rekommendationer kring antal elever per yrkeskategori som beskrivs i
motionen menar dock Utbildningsnämnden att ett sådant beslut
skulle kunna komma att motverka rektorernas möjligheter att leda
enheternas inre organisation. Snarare än en riktad satsning i syfte
att nå en viss nivå av bemanning inom elevhälsans olika kategorier
är en generell förstärkning av kostnaderna för gymnasieskolan för
kommande år att föredra. Det skulle också på ett bättre sätt möjliggöra för rektorerna att kunna prioritera och fördela resurserna efter
elevernas olika förutsättningar och behov.

Reservationer
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån
för sitt yrkande, vilket ej vunnit bifall.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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UN 2019/0179

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Tågvirket, St. Södergatan 47, 2019-06-18 klockan 17.00–19.03

Ledamöter

Rasmus Törnblom (M), ordförande
Hedvig Åkesson (KD), vice ordf
Jesper Sahlén (V), 2:e v ordf
Ida Alterå (C)
Anders Edström (FNL)
Stig Svensson (S)
Elin Folkesson (S)
Åsa Wittenfelt (SD)

Tjänstgörande ersättare

Adrian Kasperczyk (L), tjänstgör för Camilla Norberg Hansen (L)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Helena Heintz (MP) §§ 85-95, kl.
17.20-19:03
Ann-Louise Levau (S), tjänstgör för Per Almén (S)
Frida Gudmundsson (FI), tjänstgör för Helena Heintz (MP) §§ 8184

Ersättare

David Liljedal (C), kl. 17.00-18.00
Margot Bengtsson (V)
Frida Gudmundsson (FI) §§ 85-95

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Anna Röjås, HR-chef
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonomichef
Mia Reuterborg, utvecklingsledare
Sara Alfredsson, utvecklingsledare
Karolina Olsson Wogel, antagningschef
Yvonne Brogaard Nelson, utredare
Malin Dahlgren, rektor/åhörare
Agneta Lindfors, personalföreträdare LR
Solveig Albjerg Madsen, personalföreträdare Lärarförbundet

Justerare

Stig Svensson (S)

Paragrafer

§ 81–95

Plats och tid för justering

Måndagen den 24 juni 2019, kl. 10:00
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Underskrifter
Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

Stig Svensson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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§ 81–95

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-17

