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Svar på uppdrag nr 32 i budget 202I från

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen får i uppdrag att

kartlägga behovet inom egen regi av ytterligare

kompetenser inom det Centrala elevhälsoteamet

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdrag 32 1 budget 2021 redovisas härmed med produküonsforvaltmngens

tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-17, innebärande att kartläggning av

behovet inom egen regi har skett med slutsats att behov av ytterligare

kompetenser ej föreligger.

2. Återrapportem svar på uppdrag nr 32 1 Budget 2021, till

Kommunfullmäktige.

Särskilt yttrande .

Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande.

Noterat svaret på uppdrag 32 i alliansens budget 2021 uppdrag om
kartläggning av den kommunala cenüalø. elevhälsans behov av ytterligare

kompetens. Slutsatsen som presenteras är att behov av ytterligare kompetenser

ej föreligger. Delar inte den uppfattningen, det handlar om politisk ambition.

Elevhälsan är ett av de områden som borde byggas ut och satsas på för

elevernas skull. I Socialdemokraternas budgetförslag för 2022 föreslog Vi

ökade resurser till elevhälsan för ökad bemanning inom elevhälsan i

grundskolan tillförde 4 200 tkr vilket motsvarar 7 tjänster. Som socialdemokrat

har jag högre ambitioner vad gäller elevers psykiska hälsa.

Ann-Christine Furusttand (S)

Särskilt yttrande

Vänsterparüet lämnar ett särskilt yttrande.

Vänsterpartiet har 1 budget lyft frågan om att förstärka elevhälsan. En likvärdig

skola kräver differentierade resurser, utformade efter en behovsanalys. Vi

föreslår därför en utbyggd central elevhälsa med ett tydligt

utredande/analyserande uppdrag. Elevhälsan behöver förstärkas med tjänster

för högt kvalificerade personer med kompetens att utreda barnens behov. En
utökning av den centrala elevhälsans kompetens med en logoped. Språket är

nyckeln till all kunskapsutveckling.

Francisco Contreras (V)
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Protokollsantecbmjng

Miljöpartiet antecknar till protokollet att partiet hade ett eget budgetförslag för

budgetåret 2021.

Michael Selander (MP)

Sammanfattning

Produküonsförvalmingen har. mottagit ett uppdrag gällande kartläggning av
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-01-26, § 2:3.

Produküonsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-17.

Förslag till beslut .

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till produküonsförvalmngens beslutsförslag

innebärande

1. Uppdrag 32 i budget 2021 redovisas härmed med produkdonsförv'almjngens
tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-17, innebärande att kartläggning av
behovet inom egen regi har skett med slutsats att behov av ytterligare

kompetenser ej föreligger.

2. Återrapportera svar på uppdxag 32 i Budget 2021, till Kommunñülmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige,
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Österåker

Tjänsteutlåtande Till: Kommunstyrelsens
Produktionsförvaltningen produktionsutskott

Datum: 2022-0 I
-

I 7

Dnr: PU 2020-0096

Svar på uppdrag nr 32 i budget 202l från Kommunfullmäktige -

Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga behovet inom egen

regi av ytterligare kompetenser inom det Centrala

elevhälsoteamet

Sammanfattning

Produktions förvaltningen har mottagit ett uppdrag gällande kartläggning av

den kommunala centrala elevhälsans behov av ytterligare kompetenser.

Beslutsförslag \

Kommunstyrelsens Produktionsutskott föreslår Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Uppdrag nr 32 i budget 2021 redovisas härmed med
produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-17, innebärande

att kartläggning av behovet inom egen regi har skett med slutsats att behov av

ytterligare kompetenser ej föreligger.

2. Återrapportera svar på uppdrag 32 i Budget 2021., till Kommunfullmäktige.

Bakgrund

Elevhälsa ska finnas för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola

och gymnasium. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska,

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara

förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål
ska stödjas.

Elevhälsan är organiserad på varje skolenhet i Österåkers kommun. Rektorn

har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska

arbetet och arbeta för att utveckla verksamheten och elevhälsoarbetet. Rektorn

beslutar även om sin enhets inte organisation. Som ledare ska rektorn

säkerställa verksamhetens kvalitet och tydliggöra elevhälsans uppdrag.

Till stöd för det arbetet har rektor det lokala elevhälsoteamet på skolan och
den centrala elevhälsans övergripande professioner. Elevhälsoteamet är en

stödfunktion till pedagoger och arbetslag. De ska i nära samarbete samverka

kring enskilda elever och grupper i behov av stöd. I elevhälsoteamet ingår,

förutom rektor; Skolkurator, skolpsykolog, lärare med specialpedagogisk
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Österåker

kompetens, Skolsköterska och vid behov även Skolläkare. Även andra

professioner kan ingå såsom till exempel biträdande rektor eller studie - och

yrkesvägledare. Respektive profession bidrar med sin kompetens som ett stöd i

det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans

arbete.

Elevhälsoarbete innebär att identifiera Vilka faktorer som bidrar till lärande och

utveckling samt att utgå och organisera arbetet utifrån dessa hälsofrämjande

faktorer. Skolan kartlägger samt analyserar mönster och samband i det

åtgärdande elevhälsoarbetet i syfte att identiñera behov av förebyggande

insatser. Det dagliga arbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att

alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål.

Elevhälsoarbetet på lokal och central nivå kartläggs, analyseras, följs upp
genom det ordinarie kvalitetsarbetet. En Viktig frågeställning är då hur

förutsättningar och kompetens ser uti de olika elevhälsoteamcn utifrån skolans

styrdokument. Det har i den kartläggningen inte inkommit synpunkter på en

breddning av funktioner knutna till elevhälsan, varken på lokal eller på central

nivå. Under perioden januari-februari kommer den centrala elevhälsan besöka

skolornas elevhälsoteam för att ytterligare kartlägga, stötta och följa upp

elevhälsoaçbetet i kommunens kommunala grundskolor.

Utdrag ur .råa/lagen: Elev/?Mmm omptm'ng

25 § För elevernai 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 ñnnas tillgång

till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska

insatser kan tillgodoses.

26§ En huvudman för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för

vuxna och utbildning i svenska för invandrare får för sina elever anordna sådan

elevhälsa som avses i

25§ Hälsobesök

27§ Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas

minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i

sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök som innefattar allmänna

hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden.

Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och

hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Det första hälsobesöket får göras

under utbildningen i förskoleklassen istället för under utbildningen i en sådan

skolform som avses i första stycket. Varje elev i gymnasieskolan och



Österåker

gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän

hälsokontroll. Enkla sjukvårdsinsatser

28§ Elever som avses i 27§ får vid behov anlita elevhäléan för enklare

sjukvårdsinsats.

Förvaltningens slutsatser

Svar på uppdrag nr 32 i budget 2021 godkänns i enlighet med
produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-17, innebärande

att kartläggning av behovet inom egen regi har skett med slutsats att behov av

ytterligare kompetenser ej föreligger.

Eva Wetterstrand Joakim Östling

Produktionsdirektör Skolchef/Verksamhetschef

Malin Eriksson

Handläggare

Expedieras

Akt
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Forts. KF § 7:5

29.Tekniska nämnden får i uppdrag att uppdatera
kommunens cykelkarta och att från och med 2021
inkludera enskild mark.

30.K0mmunstyrelsen fåri uppdrag att utreda och under året

genomföra insatser för att motverka stigande arbetslöshet
och långvarigt försörjningsstöd.

31. Kommunstyrelsen fåri uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att öka kunskapen om och förebygga
förekomsten av invasiva arter som kan drabba markägare i

kommunen.
w

gäKommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga behovet inom
egen regi av ytterligare kompetenser inom det Centrala
elevhälsoteamet.

33.Österåkersvatten AB får i uppdrag att utreda och införa en
säker och hållbar lösning för återvinning av bilbatterier på
Brännbackens ÅVC.

34.Armada Fastighets AB får i uppdrag att renovera förskolor
o'ch skolor i eget fastighetsbestånd. Samråd ska ske med
kommunstyrelsens förvaltning gällande prioritering av
enheter. Renoveringarna ska vara klara augusti 2022 och
omfattar även den inte lärmiliön.

35.Armada Fastighets AB får i uppdrag att utreda möjligheten
att installera solceller på kommunala fastigheter, både
befintliga och nyproducerade.

36.Axmada Fastighets AB får i uppdrag att utveckla fler

trygghetsboenden i kommunen

VA-taxa (anläggningsavgift samt brukningsavgift)
37.Anta det till samhällsbyggarförvaltningens

tjänsteutlåtande 2020-10-15 bilagda förslaget om iusterad
VA-taxa.
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