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Svar på motion om utökad elevhälsa i Sala kommun 
Beatrice Björkskog (Fl) och Sarah Svensson (Fl) inkom den 10 juni 2015 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun vidtar åtgärder för att 
leva upp till skollagen 25 kap§ 25, tillgodoser tillgång till kuratorer för samtliga 
elever i årskurserna F-6 enligt Rädda Barnens rekommendationer samt anställer 
en kurator på heltid på Åkraskolan, dels för att kunna ta emot nyanlända elever på 
bästa sätt och dels för att tillgodose det stora behov av socialt stöd som finns på 
Åkraskolan överlag. 

Motionärerna beskriver i sin motion forskningsstudier och statistik rörande 
sambandet mobbande barn och psykisk ohälsa i vuxen ålder samt anser att Sala 
kommun just nu inte lever upp till skollagen 25 kap§ 25. De anser att tillgången till 
kuratorer i Sala kommun är mycket bristfällig och att det är av största vikt att Sala 
kommun tillgodoser behovet av kuratorer för alla ådersgrupper i Sala kommuns 
skolor, kuratorer som kan arbeta förebyggande, både på organisatorisk-, grupp-
och individnivå. En väl fungerande elevhälsa verkar också förbyggande gällande 
inströmmande ärenden till socialtjänsten och förhindra psykisk ohälsa hos dem som 
vuxna. 

Motionärerna skriver vidare att Åkraskolan, den skola med det upptagningsområde 
som är mest belastat socialekonomiskt och som även tar emot flest nyanlända i 
kommunen, är den grundskola som är utmärkande gällande ärenden till kommun
ens centrala resursteam och ansökningar till skolpsykologen. Enligt motionärerna är 
ett socialt stöd i skolan viktigt för att elevernas behov ska bli tydliga, att de ska få en 
fungerande skolgång, att någon med rätt kompetens kan avgöra var de kan få rätt 
typ av hjälp samt även för att stötta barn och familjer på olika sätt. 

Motionen har remitterats till Skolnämnden. 

Sala kommun lever upp till skollagens krav när det gäller tillgång till elevhälsa, men 
det finns områden behöver utvecklas. Det som kommunen själva sett, samt det som 
skolinspektionen anmärkte på vid sin tillsyn 2015, är att eleverna i årskurs F-6 inte 
har tillgång till kurator i den utsträckning som vore önskvärt. Där är kommunen 
inne i en process för att inom kort kunna tillmötesgå detta i större utsträckning. Idag 
har kommunen två kuratorer som ger eleverna tillgång till den funktionen inom 
elevhälsan. Elevhälsan har omorganiserat sig, en kurator är med på samtliga grund
skolors elevhälosteamsmöten regelbundet. Detta för att kunna bidra med sin kom
petens kring skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete, men även arbeta 
åtgärdande med exempelvis kurativa samtal. Skolorna kan också göra en ärende-
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anmälan till centrala resursteamet för att ansöka om samtalsstöd till elever i 
årskurs F-6. 

Kommunen ser också att det finns ett stort behov av arbeta elevstödjande på 
Åkraskolan, både förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande. För att möta upp 
detta behov har kommunen höjt skolsköterskans tjänst vilket innebär att hon är på 
plats i skolan samtliga fem dagar i veckan. Som en annan del i det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet har skolteamet, tillsammans med resurspedagog under vår
terminen gjort ett LIP-Focusprojekt på Åkraskolans årskurs F-3. Projektet föll väl ut 
och både elever och personal beskriver en positiv utveckling på flera av de punkter 
som de själva önskat förbättring på. Rastverksamhet har varit ett fokusområde som 
skolan har jobbat aktivt med. 

Från och med augusti 2015 är tre skolpsykologer anställda i Sala kommun, vilket 
förändrar fördelningen av resurser på skolorna. Detta för att tidigt kunna möta 
elever som är i behov av psykologkontakt och för att kunna använda psykologernas 
kompetens i skolornas elevhälsoarbete. 

skolteamet har också fördelat om sina resurser. De har precis som skolpsykologerna 
delat upp sig med ansvar för olika skolor. Allt för att få mer tid och möjlighet att 
förebygga exempelvis psykisk ohälsa i större utsträckning än tidigare. Detta sker i 
samspel med skolornas elevhälsoteam. 

Sala kommuns skolor har arbetat mer förebyggande och hälsofrämjande i sitt 
elevhälsoarbete under detta läsår. Detta är ett område som skolinspektionen lyfte 
fram i sin tillsyn under 2015. Som en del i detta kommer personal inom skolan att 
kompetensutvecklas inom elevhälsoarbetet Genom en ny chefhar enheten 
elevhälsan har fått en starkare styrning. Detta har lett till att resurserna fördelas 
mer effektivt. Varje yrkesgrupp håller på att arbeta fram uppdragsbeskrivningar 
utifrån ett förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande perspektiv. Dessutom har 
kommunen har tagit ett helhetsgrepp kring elevhälsoarbete samt 
likabehandlingsarbete. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

u 
Carola Gunnarsson (C 
Kommunstyrelsens or 
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ÄRENDE 9 
DNR 2015/495 

MARIA HISING 

DIREKT: 0224-74 80 51 

Svar angående motion från F! gällande utökad elevhälsa Sala 
kommun 
Sala kommun lever upp till skollagens krav när det gäller tillgång till elevhälsa, men 
det finns områden som kommunen behöver utveckla. Det som kommunen själva ser 
samt det som skolinspektionen anmärkte på vid sin tillsyn 2015 är att eleverna i 
årskurs F-6 inte har tillgång till kurator i den utsträckning som vore önskvärt. Där är 
kommunen inne i en process för att kunna tillmötesgå detta i större utsträckning 
inom kort. Idag har vi två kuratorer som ger eleverna tillgång till den funktionen 
inom elevhälsan. Vi har omorganiserat oss så att kurator är med på samtliga 
grundskolors elevhälosteamsmöten regelbundet. Detta för att kunna bidra med sin 
kompetens kring skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete, men även 
arbeta åtgärdande med exempelvis kurativa samtal. Skolorna kan också göra en 
ärendeanmälan till centrala resursteamet för att ansöka om samtalsstöd till elever i 
årskurs F-6. 

Kommunen ser också att det finns ett stort behov av arbeta elevstödjande på 
Åkraskolan, både förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande. För att möta upp 
detta behov och eleverna på Åkraskolan har kommunen höjt skolsköterskans tjänst 
med 35 procent upp till100 procent, vilket innebär att hon är på plats i skolan 
samtliga fem dagar i veckan. Som en annan del i det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet på Åkraskolan gjorde skolteamet tillsammans med 
resurspedagog Peter Nordsten ett LIP-Focusprojekt på Åkraskolan årskurs F-3 
under vårterminen som föll väl ut. Både elever och personal beskriver en positiv 
utveckling på flera av de punkter som de själva önskat förbättring på. 
Rastverksamheten har varit ett fokusområde som skolan har jobbat aktivt med. 

Från och med augusti 2015 har vi tre skolpsykologer anställda i Sala kommun vilket 
gör att vi har fördelat skolorna på ett annat sätt än tidigare. Detta för att tidigt kunna 
möta elever som är i behov av psykologkontakt på ett eller annat sätt och för att 
kunna använda psykologernas kompetens i skolornas elevhälsoarbete. 

skolteamet har också fördelat om sina resurser. De har precis som skolpsykologerna 
delat upp sig med ansvar för olika skolor. Allt för att få mer tid och möjlighet att 
förebygga exempelvis psykisk ohälsa i större utsträckning än tidigare. Detta sker i 
samspel med skolornas elevhälsoteam. 

Sala kommuns skolor kommer att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande i 
sitt elevhälsoarbete under detta läsår. Detta är ett område som skolinspektionen 
lyfte fram i sin tillsyn under 2015. Som en del i detta kommer personal inom skolan 
att kompetensutvecklas inom elevhälsoarbetet Enheten elevhälsan har fått en 
starkare styrning i och med att de har fått en chef för elevhälsan. Detta har lett till att 
resurserna kan fördelas mer effektivt, varje yrkesgrupp håller på att arbeta fram sin 



l SALA 
KOMMUN 

Elevhälsan 

uppdragsbeskrivning utifrån ett förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande 
perspektiv, samt kommunen har tagit ett helhetsgrepp kring elevhälsoarbete samt 
likabehandlingsarb e te. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
skolnämnden föreslås besluta 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 
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Motion om utökad elevhälsa i Sala kommun 

INLEDNING 
Motion har inkommit från Beatrice Björkskog (F!) med förslag om att Sala kommun 
tillgodoser tillgång till kurator för samtliga elever i årskurserna F-6 samt kurator 
anställd för att tillgodose nyanlända elever samt elever med behov av socialt stöd. 

Skolnämnden har uppdragits att lämna yttrande angående motionen. 

Beredning 
Yttrande 2015-09-07. 

Henric Sjöblom föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Peter Molin (M) yrkar att skolnämnden beslutar 
att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
skolnämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

~ 
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F! Till Sala kommunfullmäktige 

Feministiskt initiativ 

Utökad elevhälsa i Sala kommun 
I en ny forskningsstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften "The Lancet Psychiatry" har 
många forskare över tid järnfört den psykiska hälsan hos drygt 5 000 personer i Storbritannien 
och USA. Syftet med studien var att järnföra den psykiska hälsan de hade som vuxna om de 
hade blivit mobbade eller varit utsatta för omsorgssvikt i hemmet som barn. Resultatet visar att 
personer som varit mobbade som barn har signifikant högre psykisk ohälsa än barn som varit 
vanvårdade. De har oftare depression, ångest och lider oftare av självmordstankar. Tilläggas 
kan också att barn som är utsatta för vanvård i högre grad är utsatta för mobbning i skolan. 

Det finns statistik kring mobbade barn i Sverige. Enligt Skolverket har 7-8 procent av landets 
alla elever varit utsatta för mobbning och enligt antimobbningsorganisationen Friands utsätts 
60 000 barn varje år. Friands släppte en rapport 2014 som visar att flickor överlag är mer 
utsatta för kränkningar och känner sig otrygga i skolan, järnfört med pojkar. Rent generellt i 
Sverige vet vi också att det många gånger finns allvarliga brister i elevhälsan. Vid 
skolinspektionens regelbundna tillsyn 20 12 konstaterades detta på en av tio grundskolor. Det 
handlade främst om att någon eller några av elevhälsans kompetenser saknas eller att 
tillgången bedöms vara bristfällig. Risken blir då att det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet blir lidande. 

Av de fall som resulterade i flest fall av kritik från skolinspektionens sida vad gäller 
anmälningar till BEO, skolinspektionens Barn- och elevornbud, handlade en majoritet om att 
skolan inte gjort tillräckligt vad gäller kränkande behandling av elev. Även Salas skolor får 
anmälningar gällande detta, senast mycket tydligt uppmärksammat i Sala Allehanda. Den 
gången handlade det om Åkraskolan, en av kommunens mest belastade skolor rent 
socioekonorniskt. 

Vartannat år gör Landstinget i Västmanland en undersökning som heter "Liv och hälsa Ung" 
och den gjordes senast 2014. Den görs i årskurs sju, nio och årskurs två på gymnasiet. I 
resultatet för Sala kommun är det mycket som är anmärkningsvärt. Andel pojkar i årskurs sju 
som anger att de varit utsatta för fysisk mobbning det senaste året är 29 % och flickor 14 %. 
Där skiljer sig Sala markant från övriga länet med dubbelt så höga siffror vad gäller pojkars 
utsatthet. 

Även flickorna ligger högre än i övriga länet, dock inte lika markant som pojkarna. Vad gäller 
indirekt mobbning (frusit ut ljugit, pratat skit om osv.) uppger 30 % av pojkarna att de varit 
utsatta för detta, medan en så stor del som 49 % av flickorna i årskurs sju uppger att de varit 
utsatta. Detta problem är självfallet inget som börjar så fort eleverna börjar högstadiet, det 
grundläggs i tidigare åldrar och är något som elever redan från start behöver hjälp med i skolan, 
både den som utsätts och den som utsätter. 

Idag finns två kuratorer anställda för alla grundskolor i Sala kommun. De är placerade på varsin 
högstadieskola och har viss procent på andra skolor. Från och med i höst kommer dessa 
kuratorer inte att ha varsin rektor som närmaste chef, utan tillhöra elevhälsan centralt. Det är 
ett bra beslut, det kan leda till att de två tjänsterna fördelas mer rättvist över skolorna. Däremot 
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räcker inte endast två kuratorer till för fjorton stycken grundskolor. Att arbeta som kurator är 
ett arbete som kräver relationsskapande och som kräver närvaro för att skapa tillit hos eleverna 
och därmed kunna göra skillnad. En kurator ska heller inte enbart "släcka bränder" och vara 
med vid akuta situationer, utan har också i uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, 
vilket enligt Skolverket är det arbete som blir lidande när tillgången inom elevhälsan är 
bristfällig. Feministiskt initiativ Sala anser tillgången vara mycket bristfällig i Sala kommun. 

Om vi tar exemplet Åkraskolan återigen är det en skola med det upptagningsområde som är 
mest belastat socioekonomiskt. Akraskolan tar också emot flest nyanlända av alla skolor i 
kommunen och är den av grundskolorna som är utmärkande vad gäller ärenden till 
kornmunens centrala resursteam och ansökningar till skolpsykologerna. Enligt den 
skolpsykolog som har ansvar för just Akraskolan (en av just nu två skolpsykologer med ansvar 
för hela kornmunens skolor) har Akraskolan markant fler och tyngre ärenden än övriga skolor. 
Det handlar mest om beteendeproblematik, men även dåligt mående bl. a. 

Enligt kommunens samordnare av modersmålsundervisning, som placerar flest elever på just 
Akraskolan beroende på var i kommunen eleverna bosätter sig, finns ett stort behov av socialt 
stöd i den process det innebär att komma som nyanländ elev. Det är många elever på 
Akraskolan som har trauman bakom sig och förväntas kunna fungera i en normal skolmiljö, 
trots sitt bagage. Ett socialt stöd i skolan är viktigt för att elevernas behov ska bli tydliga, att 
de ska få en fungerande skolgång, att någon med rätt kompetens kan avgöra var de kan få rätt 
typ av hjälp samt även för att stötta barn och familjer på olika sätt. Ur ett rent 
samhällsekonomiskt perspektiv vinner vi mycket på tidiga insatser för dessa barn. 

Enligt Rädda Barnens rapport "Stöd till barn i utsatta situationer" (ISBN: 978-91-7321-439-1) 
går det l 066 elever per skolkurator i Sala kommun. Rekommendationen är 400-600 elever. 
Enligt samma rapport har 89 % av landets grundskolor en kurator placerad på skolan, vilket 
endast två av skolorna i Sala kan säga att de har i dagsläget nämligen högstadieskolorna. 

Vi anser det vara av största vikt att Sala kornmun tillgodoser behovet av kuratorer för alla 
åldersgrupper i Sala kommuns skolor, kuratorer som kan arbeta förebyggande både på 
organisatorisk, grupp- och individnivå. En väl fungerande elevhälsa verkar också förebyggande 
vad gäller inströmmande ärenden till socialtjänsten och, som det också visas i den 
vetenskapliga artikeln hänvisad till ovan, skulle också förhindra psykisk ohälsa hos dem som 
vuxna. 

Feministiskt initiativ Sala anser att Sala kornmun just nu inte lever upp till skollagens 25 Kap 
§25 som lyder: ( ... ) Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Blevemas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator( .. . ) 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
• att Sala kornmun vidtar åtgärder för att leva upp till Skollagens 25 Kap §25. 
• att Sala kornmun tillgodoser tillgång till kurator för samtliga elever i årskurserna F-6 

med det av Rädda Barnen rekommenderade antalet elever, dvs, 400-600 
elever/kurator. 

F! 
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• att Åkraskolan får en kurator anställd på heltid för att dels kunna ta emot nyanlända 
elever på bästa sätt och utarbeta arbetssätt och metoder tillsammans med övriga aktörer 
i Sala kommun för detta, att sprida till övriga skolor i kommunen, men också för att 
tillgodose det stora behov av socialt stöd som finns på Åkraskolan överlag. 

Sala, den lO juni 2015 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala 

Sida 3 av 3 
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