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§ 15
Motion - Maxtak i elevhälsan. KS 2017-236

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Eftersom motionens förslag är förenat med kostnader i budget, översända densamma till
budgetberedningen för vidare handläggning.
2 Därmed anse motionen vara behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-15
Motion om maxtak i elevhälsan, 2017-04-25
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23, § 145
Sammanfattning av ärendet
Marcus Dufwa (S) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska införa ett
maxtak om 300 elever per skolkurator, samt att nuvarande fysiska hälsokontroller
kompletteras med hälsosamtal hos skolkuratorn om den psykiska hälsan. Motionären anser
att tillgången till kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor måste öka mot bakgrund av
att den psykiska ohälsan bland unga ökar.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och
föreslår att motionen ska bifallas. Nämnden är positivt inställd till motionärens förslag om
maxtak om 300 elever per skolkurator, eftersom det för tillfället förefaller vara ett snitt om
537 elever per kurator i grundskolan och 575 elever per kurator i gymnasieskolan. En
minskning av antalet elever per kurator möjliggör för elevhälsan att möta elever i yngre
åldrar och medför även bättre möjligheter att erbjuda elever stöd vid behov. Vidare
förmedlar nämnden att skolsköterskor regelbundet följer upp fysisk och psykisk ohälsa för
barn och elever genom hälsosamtal och att kuratorer därefter stödjer en elev utifrån
önskemål.
Ekonomi
Ett införlivande av motionärens förslag är förenat med kostnader. Att införa ett maxtak om
300 elever per kurator beräknas kräva en utökning med cirka 6,5 tjänster i grundskolan och
cirka 2 tjänster i gymnasieskolan, vilket innebär en ungefärlig kostnad om 4,5 mkr årligen.
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Forts § 15
Barn- och utbildningsnämnden ser inga möjligheter att omfördela medel för förslaget inom
den egna organisationen, utan föreslår att det görs en höjning av den delen av á-priset som
är kopplat till elevhälsan. Det finns, vilket motionären upplyser om, olika statsbidrag att
tillgå som kan täcka delar av de kostnader som uppstår.
Övervägande
Då barn- och utbildningsnämnden förmedlar en ensidigt positiv mening i fråga om
motionärens förslag att Falkenbergs kommun ska införa ett maxtak om 300 elever per
skolkurator, samt att nuvarande fysiska hälsokontroller kompletteras med hälsosamtal hos
skolkuratorn om den psykiska hälsan, har kommunstyrelseförvaltningen ingenting
därutöver att erinra. En större tillgänglighet för kuratorsstöd kan medföra att skolorna i
högre utsträckning framöver kan möta den psykiska ohälsa som är rådande bland barn och
elever.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska översändas till budgetberedningen
för vidare handläggning, eftersom motionens förslag är förenat med budgetkostnader. En
återrapportering i samband med budget för 2019 ska ske för att kommunfullmäktige ska
följa upp hur motionens intention beaktats i budgetdokumentet.
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) yrkar att motionen ska anses behandlad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marcelle Farjallahs (S) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Marcelle Farjallahs (S) yrkande.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.
Utdragsbestyrkande
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