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Motion från Jan Gyllenhammar (KD) m fl om elevhälsogaranti, 18/KS
0067 (18/BN 0083)
Sammanfattning
Jan Gyllenhammar (KD) har i en motion inlämnad 180226 föreslagit att Bildningsnämnden
ska få i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti kan inforas i Motalas.
Att infora en elevhälsogaranti i Motala som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med
personal som har utbildning att möta behovet bedöms vara ett uppdrag av mer akut och
åtgärdande karaktär som inte ligger i elevhälsans uppdrag. Kommunen utreder dock
tillsammans med regionen och övriga kommuner hur barn och unga i framtiden tidigare ska
kunna fa tillgång till den vård och det stöd de behöver. I det arbetet ingår också
elevhälsovården.

Yttranden
Utöver ordföranden yttrar sig Erik Forslund (KD), Tony Johansson (M), Ann Rickardsson (C)
och Elias Hallén (MP).

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion från Jan Gyllenhammar (KD) m fl om elevhälsogaranti, 18/KS 0067
Motion från Jan Gyllenhammar (KD) m fl om elevhälsogaranti
KF§33 Motion från Jan Gyllenhammar (KD) om elevhälsogaranti
Svar på motion elevhälsogaranti.

Beslut
Bildningsnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen i sin helhet.

Expedieras till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1
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2018-06-121

Motala kommun

Bildningsnämnden
Bildningsnämndens ordförande
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Nicklas Rudberg
Telefon

0141 - 2 2 24 84
e-postadress

Bildningsnämnden

Diarienummer

nicklas.rudberg@motala.se

18/BN 0083

Svar på motion från Jan Gyllenhammar (KD) om elevhälsogaranti
Sammanfattning
Jan Gyllenhammar ( K D ) har i en motion inlämnad 180226 föreslagit att
Bildningsnämnden ska fa i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti kan inforas i
Motalas.
Att infora en elevhälsogaranti i Motala som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt
med personal som har utbildning att möta behovet bedöms vara ett uppdrag av mer akut
och åtgärdande karaktär som inte ligger i elevhälsans uppdrag. Kommunen utreder dock
tillsammans med regionen och övriga kommuner hur barn och unga i framtiden tidigare
ska kunna få tillgång till den vård och det stöd de behöver. I det arbetet ingår också
elevhälsovården.

Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen i sin helhet.

Bakgrund:
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas
utveckling mot utbildningens mål. Eleverna får vid behov vända sig till elevhälsan för
enkla sjukvårdsinsatser. Den typ av mer akuta åtgärder av åtgärdande karaktär som
motionen beskriver kan dock inte anses ligga inom elevhälsans huvudsakliga
ansvarsområde.
För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas
tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
kompetenser. O m en elev utsätts för en krissituation så har förvaltningen fastställda
rutiner för snabba insatser och åtgärder där elevhälsan också ingår.
I Motala kommun finns tillgång till alla yrkesprofessioner som krävs för att tillgodose
det som skollagen kräver. Elevhälsan i Motala arbetar kontinuerligt med att möta upp de
behov som finns hos våra elever. T i l l exempel har statsbidrag använts till
förstärkningar
riktade mot nyanlända och den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. Det pågår ett
arbete på bildningsförvaltningen med ytterligare förstärkningar samt
kompetensutveckling för att få elevhälsoteamen att arbeta systematiskt och likvärdigt.

Postadress

Besöksadress

Telefon vxl

591 86 Motala

Drottninggatan 2

0141-22 50 00
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Webbplats

motala.se

e-postadress

motala.kommun@motala.se

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen.

Nicklas Rudberg
Bildningsnämndens ordförande
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