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Motion om elevhälsogaranti – svar
Dnr 2018/169-109
Lars-Inge Karlsson (KD) har 8 maj 2018 lämnat in en motion om elevhälsogaranti.
Motionären yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att hitta lösningar så
elever som sökt hjälp hos elevhälsan, garanterat får kontakt med dem inom 24 timmar
och till vilka eventuella extra kostnader, samt att nämnden får i uppdrag att redovisa hur
snart elevhälsogarantin kan införas.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-06, § 45 att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Som underlag för beslutet finns barnoch utbildningsförvaltningens yttrande 18 februari 2019 där förvaltningen redogör vilka
bestämmelser som finns i skollagen över elevhälsans uppdrag. Förvaltningen skriver att
mot bakgrund av den lagmässiga redovisningen så kan inte skolans elevhälsa sägas vara
första linjens insats för åtgärder mot psykisk ohälsa, och att det heller inte finns något
lagstöd för en garant som stipulerar att varje elev har rätt till ett mottagande av skolans
elevhälsa inom ett visst tidsspann.
Kommunens Ungdomsråd har fått motionen och barn- och utbildningsnämndens beslut
för synpunkter och anser i ett yttrande att motionen ska avslås då förslaget redan finns i
skollagen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om elevhälsogaranti.

Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Marcus Fridlund (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Lars-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla liggande förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om elevhälsogaranti.

Reservation
Lars-Inge Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 april 2019
Ungdomsrådets yttrande 29 mars 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-06, § 45
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Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-21, § 100
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Kommunstyrelsen

Motion om elevhälsogaranti – svar
Lars‐Inge Karlsson (KD) har 8 maj 2018 lämnat in en motion om elevhälsogaranti.
Motionären yrkar att barn‐ och utbildningsnämnden får i uppdrag att hitta lösningar så
elever som sökt hjälp hos elevhälsan, garanterat får kontakt med dem inom 24 timmar
och till vilka eventuella extra kostnader, samt att nämnden får i uppdrag att redovisa hur
snart elevhälsogarantin kan införas.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐05‐21, § 100 att remittera motionen till barn‐ och
utbildningsnämnden för beredning.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade 2019‐03‐06, § 45 att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Som underlag för beslutet finns barn‐ och
utbildningsförvaltningens yttrande 18 februari 2019 där förvaltningen redogör vilka
bestämmelser som finns i skollagen över elevhälsans uppdrag. Förvaltningen skriver att
mot bakgrund av den lagmässiga redovisningen så kan inte skolans elevhälsa sägas vara
första linjens insats för åtgärder mot psykisk ohälsa, och att det heller inte finns något
lagstöd för en garant som stipulerar att varje elev har rätt till ett mottagande av skolans
elevhälsa inom ett visst tidsspann.
Kommunens Ungdomsråd har fått motionen och barn‐ och utbildningsnämndens beslut
för synpunkter och anser att motionen ska avslås då förslaget redan finns i skollagen.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om elevhälsogaranti.
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Här kommer Ungdomsrådets yttrande om motionen om elevhälsogaranti.
Förslaget är att elever ska få hjälp med hälsofrågor inom 24 timmar. Förslaget finns redan i skollagen så därför
anser Ungdomsrådet att motionen ska avslås.
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