Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 49

Remiss i ärende ”Motion - Prioritera
elevhälsan i grundskolan och gymnasium”,
KS 2019/0231

Dnr BSN 2019/2572

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från Vänsterpartiet
om att ”Prioritera elevhälsan i grundskola och gymnasium”, för
yttrande till barn- och skolnämnden.
Barn- och skolförvaltningen instämmer i Vänsterpartiets skrivning
om hur viktigt det är med en välfungerande elevhälsa samt att en
sådan kan bidra till att eleverna får bättre skolresultat. Vidare
framför förvaltningen 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 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.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 dnr
BSL 2019/2572.
Motion från Vänsterpartiet ”Prioritera elevhälsan i grundskola och
gymnasium”, daterad 2019-03-11.

Yrkanden
Fanny Johansson (S) med instämmande av Jens Gynnerstedt (M) och
Åsa Wittenfelt (SD): Barn- och skolnämnden
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra
åt barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att 1) i samråd
med de fackliga organisationerna återkomma med förslag på hur
elevhälsan kan stärkas och utökas och att 2) därmed anse motionen
vara besvarad.
Pontus Kjellström (V): Bifall till motionen.
Louise Rehn Winsborg (M): Bifall till förvaltningens förslag att avge
yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse, Yttrande över: ”Motion - Prioritera elevhälsan i
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grundskola och gymnasium” (V), 2019-05-06.

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena från Fanny Johansson (S) m.fl., Pontus
Kjellström (V) och Louise Rehn Winsborg (M) mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt Louise Rehn Winsborgs yrkande.
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Louise Rehn
Winsborgs yrkande är huvudförslag. Nämnden godkänner följande
propositionsordning: först utses motförslag till omröstningen,
därefter ställs motförslaget mot huvudförslaget.
Ordförande ställer yrkandena från Fanny Johansson (S) m.fl samt
Pontus Kjellström (V) mot varandra och finner att nämnden beslutat
utse yrkandet från Fanny Johansson (S) m.fl. till motförslag i
omröstningen.
Nämnden godkänner därefter att i omröstningen lämnas ja-röst för
Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande och nej-röst för Fanny
Johanssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller med fem ja-röster och sex nej-röster.
Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Charlotte
Svanberg (M) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) – nej,
Mårten Spanne (S) - nej, Joakim Twete (S) - nej, Jens Gynnerstedt
(MP) – nej, Åsa Wittenfelt (SD) - nej, , Pontus Kjellström (V) - nej,
Charlotte Lundgren (FNL) - ja
Nämnden har därmed beslutat enligt Fanny Johanssons (S) m.fl.
yrkande.

Beslut
BSN beslutar
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 och

att

därmed anse motionen vara besvarad

Reservationer
Louise Rehn Winsborg (M), Charlotte Svanberg (M), Mia Honeth (L),
Mattias Horrdin (C) och Charlotte Lundgren (FNL) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-19

BSN 2019/2578

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Kulparkskolan, Stångby, 2019-06-19 klockan 17.00–21.00

Ledamöter

Mia Honeth (L), Ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)

Tjänstgörande ersättare

Charlotte Lundgren (FNL)
Joakim Twete (S)
Jens Gynnerstedt (MP)

Ersättare

Björn Andréasson (L)
Gustav Lindström (M)
John Sunnqvist (KD)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef
Anna Palm, Enhetschef myndighetsenheten/förvaltningsjurist
André Levin, Ekonomichef
Charlotte Svensson, HR- och kommunikationschef
Anders Thorssell, Utbildningschef område 2, §§ 41-44 a
Katarina Kristiansson, Utbildningschef område 1, §§ 41-44 a
Magnus Bokelid, Utbildningschef område 4
Patrik Löfstrand, Administrativ chef område 4, §§ 41-45
Viveca Dahl, Utbildningschef område 5, §§ 41-44 a
Eva Nilsson, Utbildningschef område 7, §§ 41-44 a
Maria Klich, Rektor Kulparkskolan, §§ 41-42
Catharina Schill, Rektor Tåget, §§ 41-42
Johanna Rahm, Rektor Stormhatten, §§ 41-42
Linda Johansson, Rektor Nyvångskolan, §§ 43-44 a
Carl Forsblad, Rektor Vikingaskolan, §§ 43-44 a
Bengt Andersson, Lärarförbundet, §§ 41-52
Robert Jivegård, Lärarnas riksförbund, §§ 41-52
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Fanny Johansson (S)
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BSN 2019/2578

Paragrafer

§ 41–53

Plats och tid för justering

Skolkontoret, 2019-06-26 kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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§ 41–53

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-07-19

