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Motion från Jesper Sahlén (V) och Sven- Bertil
Persson (V) - Prioritera elevhälsan i grundskolan och
gymnasium
Sammanfattning
Jesper Sahlén (V) och Sven- Bertil Persson (V) har kommit in med en
motion där de skriver att elevhälsan är en av de kanske viktigaste
delarna i den svenska skolan. De föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att Lunds kommun ska anställa mer personal inom
elevhälsan för att till år 2022 uppnå de rekommendationer, kring
antalet elever per yrkeskategori, som de fackförbunden som
organiserar elevhälsopersonal förordar.
Kommunkontoret delar barn- och skolförvaltningens och
utbildningsnämndens invändningar mot förslaget. Vidare delar
kommunkontoret utbildningsnämndens uppfattning att en riktad
satsning skulle kunna motverka rektorernas möjligheter att
prioritera och fördela resurserna efter elevernas olika
förutsättningar och behov.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2019
Barn- och skolnämndens beslut den 19 juni 2018, § 49.
Utbildningsnämndens beslut den 18 juni 2019, § 87.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 dnr
BSL 2019/2572.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2019, dnr UN
2019/0271.
Motion från Vänsterpartiet ”Prioritera elevhälsan i grundskola och
gymnasium”, daterad den 11 mars 2019, dnr KS 2019/0231

Barnets bästa
Elevhälsans utformning och bemanning rör barn och i
beslutsunderlaget har barnets bästa beaktats.
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Ärendet
Jesper Sahlén (V) och Sven- Bertil Persson (V) har kommit in med en
motion där de skriver att elevhälsan är en av de kanske viktigaste
delarna i den svenska skolan samt att en välfungerande elevhälsa
bidrar till att eleverna får bättre skolresultat.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta att Lunds
kommun ska börja anställa mer personal inom elevhälsan för att till
år 2022 uppnå de rekommendationer, kring antalet elever per
yrkeskategori, som de fackförbunden som organiserar
elevhälsopersonal förordar.
Motionen har remitterats till barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden.

Barn- och skolnämnden
Barn- och skolförvaltningen skriver att skollagstiftningen endast
anger att det ska finnas tillgång till elevhälsa, som ska arbeta
hälsofrämjande och förebyggande, men utan att närmare gå in på vad
tillgång till betyder i antal elever per funktion. Det är vidare svårt att
veta om fackens rekommendationer innebär den mest optimala
fördelningen elever per yrkesfunktion. Det finns i dagsläget inget
samlat resultat eller mått på elevernas behov av insatser från
elevhälsan. Det går därför inte att fastställa hur elevhälsan bör vara
bemannad vid varje skola och jämföra detta med den faktiska
bemanningen, för att dra slutsatser om likvärdigheten eller den mest
optimala bemanningen.
Barn- och skolnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och skolnämnden
och utbildningsnämnden att i samråd med de fackliga
organisationerna återkomma med förslag på hur elevhälsan kan
stärkas och utökas.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade 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
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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. ”

Kommunkontorets yttrande
Elevhälsan har ett viktigt förebyggande och hälsofrämjande uppdrag
och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Kommunkontoret delar dock barn- och skolförvaltningens och
utbildningsnämndens invändningar mot att bemanna elevhälsan i
enlighet med fackförbundens rekommendationer. Vidare delar
kommunkontoret utbildningsnämndens uppfattning att en riktad
satsning skulle kunna motverka rektorernas möjligheter att
prioritera och fördela resurserna efter elevernas olika
förutsättningar och behov.

Ekonomiska konsekvenser
Bemanning av elevhälsan enligt de rekommendationer som
motionärerna förordnar skulle innebära lönekostnadsökningar om
minst 40 miljoner kronor per år (skillnaden mellan rekommenderat
antal anställda och antal anställda multiplicerat med årsmedellön
per yrkesgrupp inklusive sociala avgifter).

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att

anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets
yttrande.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

