Motion
Kommunfullmäktige 26 oktober 2017
Genomlysning av elevhälsan, i syfte att stärka barns och
ungdomars hälsa
Elevhälsans arbete ska bidra till elevers lärande och utveckling. Huvuduppgiften är
förebyggande hälsovård. Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, psykolog,
kurator och personal med specialpedagogisk kompetens för att ombesörja att alla elever
mår bra och har en god arbetsmiljö.
Skolsköterskor och kuratorer är placerade på respektive skola, medan skolläkare och
psykologer är centralt placerade. Enligt skollagen ska elever erbjudas hälsobesök tre
gånger under grundskoletiden och en gång i gymnasiet. Dessa möten innefattar samtal om
kost, fysisk aktivitet, missbruk, trivsel, fritid, sex och relationer.
Psykologernas uppgift är att ge stöd till elever, personal och vårdnadshavare, med
handledning och konsultation, utredningar och bedömningar med åtgärdsförslag, krisoch konflikthantering mm. Kuratorns uppgifter innefattar konfidentiella samtal med
elever och deras familjer, handledning och konsultation till skolans personal,
psykosociala kartläggningar, skolsociala utredningar mm.
Miljöpartiet i Tyresö har fått signaler om att elevhälsans förebyggande arbetet inte hinns
med till fullo. Vi efterlyser därför mer information och redovisningar om elevhälsans
arbete. I Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning finns inte en rad om elevhälsan. I
Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2017 står emellertid följande:
I takt med att Tyresö kommun växer ökar antalet barn och elever i verksamheten.
Detta kombinerat med att den psykiska ohälsan ökar hos barn och elever i förskola
och grundskola, samt att verksamheten också tar emot fler barn med svag
utbildningsbakgrund och ibland flykttrauman, ökar trycket på elevhälsans insatser.
Ju tidigare insatser för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa och att ge särskilt
stöd till elever med svårigheter i skolan sätts in, desto mer verkningsfullt och
kostnadseffektivt är det över tid. I Inspektionen för Vård och omsorgs tillsynsrapport
för verksamhetsåret 2015 görs iakttagelsen att främjandet av psykisk ohälsa
försvåras av brister i samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer. Även gruppen
föräldrar kan behöva stöd, bland annat i form av föräldraskapsutbildning.
I Rädda Barnens rapport ”Ung röst Tyresö 2014”, svarade elever på hur de upplever sin
situation. 93 % var stressade över skolarbetet, 19 % av tjejerna hade haft ätstörningar, 24
% hade känt sig mobbade eller kränkta, 6 % kände sig inte alltid trygga hemma. Sedan
denna rapport har ohälsan hos barn och unga ökat i Tyresö. Antalet anmälda barn som far
illa i hemmet har accelererat under senare tid och kostnaderna för externa placeringar
ökar kontinuerligt. Detta är ohållbart! Barns och ungas hälsa måste stärkas!
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Elevhälsan är en mycket viktig och angelägen verksamhet som måste synliggöras.
Miljöpartiet efterfrågar nu en genomlysning och en redovisning av elevhälsan. (Om detta
skulle finnas, så är det inget som presenterats för oss förtroendevalda).
Vi vill se brukarundersökningar där elever, personal och föräldrar får frågor om deras
upplevda tillgänglighet av elevhälsan, på kommunens skolor och förskolor.
Genomlysningen kan gärna ske inom formen för en kvalitetsgranskning på
kvalitetsenheten.
Följande frågor för besvaras:
1. Hur ser tillgången till de olika professionerna ut per skola, dvs antalet barn per
yrkesgrupp?
2. Hur ser behovet ut per skola, utifrån personal och barn/elev-perspektiv?
3. Vilka centrala/lokala riktlinjer finns per yrkesgrupp?
4. I vilken mån hinns lagkrav med för det förebyggande arbetet?
5. Hur ser det ut för Tyresö jämfört med andra likvärdiga kommuner?
För att kunna jämföra verksamheten och lära av andra kommuner, krävs nyckeltal och
benchmarking. Därför föreslår vi att Tyresö kommun tar initiativ till flera nyckeltal och
ett samarbete kring elevhälsan inom Södertörnskommunernas arbete.
Miljöpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
att Tyresö kommun gör en genomlysning och redovisning av elevhälsan i Tyresö
kommun, i enlighet med motionens intention.
att Tyresö kommun verkar för att ta fram nyckeltal och samarbete kring elevhälsan inom
Södertörnkommunernas arbete.
att om genomlysningen visar på bristande tillgänglighet, svårigheter att leva upp till
lagkrav, att förebyggande psykosocialt arbete inte hinns med etc, så ska en åtgärdsplan
tas fram.
För Miljöpartiet de gröna i Tyresö

Marie Åkesdotter

Lilian Nylinder
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Mikael Ordenius

