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Yttrande över: "Motion - Prioritera elevhälsan i
grundskola och gymnasium" (V)
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.

Barnets bästa
Förslaget bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för
barnets bästa. Vänsterpartiets motion innebär tvärtom en starkare
betoning av barns rättigheter och vikten av att undervisningen utgår
från barns och elevers behov. En utveckling av elevhälsan innebär
därmed att barns bästa beaktas.
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Ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från Vänsterpartiet om
att ”Prioritera elevhälsan i grundskola och gymnasium”, för yttrande till
barn- och skolnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret
senast den 12 augusti 2019.
Vänsterpartiet skriver i sin motion 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. En välfungerande
elevhälsa gör dessutom att lärarna kan lägga mer tid på sitt
huvuduppdrag, att planera och genomföra undervisning. Vidare skriver
Vänsterpartiet att inom elevhälsan finns yrkeskategorierna skolkurator,
skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare. De olika fackförbunden som
organiserar dessa yrkeskategorier har rekommendationer för hur många
elever det ska vara per anställd i respektive yrkeskategori, nämligen:
 300 elever per skolkurator
 500 elever per skolpsykolog
 400 elever per skolsköterska
 4000 elever per skolläkare
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta om att Lunds
kommun ska börja anställa mer personal inom elevhälsan för att till år
2022 uppnå de rekommendationer kring antalet elever per
yrkeskategori som fackförbunden rekommenderar.
Rättslig reglering
Skollagen
I skollagen (2010:800) 2 kap 25§ anges: För eleverna i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska
stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska
det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Enligt läroplanerna för grundskolan och grundsärskolan har rektorn bl.a.
ansvar för att utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så
att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.
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Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande
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. Lagstiftningen anger endast
att det ska finnas tillgång till elevhälsa som ska arbeta hälsofrämjande
och förebyggande men går inte närmare 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.
Inom ramen för arbetet med en likvärdig skola har barn- och
skolförvaltningen identifierat ett utvecklingsområde som bl.a. innefattar
likvärdig elevhälsa. Barn- och skolförvaltningen har nyligen kartlagt
elevhälsan inom förvaltningen för att se hur tillgången till elevhälsa ser
ut. Vad gäller bemanning visar kartläggningen att antal elever per
heltidstjänst per yrkeskategori varierar mellan skolor. En viss variation i
bemanning är också att förvänta utifrån att utbildningen ska vara
kompenserande och att elevernas och enheternas behov varierar.
Likvärdig betyder med andra ord inte att tillgången till elevhälsa ska vara
likadan, utan att den ska vara lika vid lika behov. Det finns i dagsläget
dock 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.
I snitt har skolorna 517 elever per heltidsanställd skolsköterska, 948
elever per heltidsanställd kurator, 849 elever per heltidsanställd
skolpsykolog och 7950 elever per heltidsanställd skolläkare. Barn- och
skolförvaltningen har även genomfört en omvärldsbevakning för att se
hur Lund ligger till jämfört med jämförbara kommuner som Jönköping,
Umeå och Uppsala. När det gäller skolkurator hade Jönköping, Umeå
och Uppsala vid senaste kartläggningen mellan 650-750 elever per
skolkurator. När det gäller skolpsykolog hade Jönköping, Umeå och
Uppsala 850-950 elever per skolpsykolog. När det gäller skolsköterska
hade Jönköping, Umeå och Uppsala 5-600 elever per skolsköterska.
Sammanfattningsvis 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 vidare svårt att
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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 skolförvaltningen förslår att motionen ska anses besvarad
med vad som anförts i ärendet.

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande över: "Motion Prioritera elevhälsan i grundskola och gymnasium" (V), 201905-06.
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