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Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Nära samarbete mellan elevhälsan och hälso- och
sjukvården, svar på motion (MP)
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till det pågående arbetet med att
säkerställa bemanning inom elevhälsoteamen samt att etablerad samverkan
mellan kommunen och Region Östergötland redan finns.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Maria Moraes (MP) har skrivit en
motion där de föreslår att
-

Linköpings kommun säkerställer att tillfälliga vakanser inom
elevhälsoteamen på skolorna täcks upp.

-

Linköpings kommun i samråd med Region Östergötland utreder
möjligheterna för ett nära samarbete mellan elevhälsan och hälso- och
sjukvården.

Utbildningsförvaltningen delar motionärernas uppfattning om vikten av de
frågor som lyfts i motionen. I svaret beskrivs det arbete som pågår. Det
utvecklingsarbete som påbörjats ligger i linje med det motionärerna efterfrågar.
Därför föreslås motionen besvaras med hänvisning till det pågående arbetet
med att säkerställa bemanning inom elevhälsoteamen samt att etablerad
samverkan mellan kommunen och regionen redan finns.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Nära samarbete mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården, svar på motion
(MP), 2019-09-17
Motionen
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Bakgrund
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Maria Moraes (MP) har skrivit en
motion där de föreslår att
-

Linköpings kommun säkerställer att tillfälliga vakanser inom
elevhälsoteamen på skolorna täcks upp.

-

Linköpings kommun i samråd med Region Östergötland utreder
möjligheterna för ett nära samarbete mellan elevhälsan och hälso- och
sjukvården.

Bemanning
Rektor är enligt skollagen ansvarig för att kompetenserna inom elevhälsan
finns tillgängliga för det elevhälsoarbete som ska bedrivas på skolan. I
Linköpings kommun är psykologer och kuratorer anställda av rektor. En del är
anställda för uppdraget på en skola men ett flertal har uppdrag i
elevhälsoteamen på flera skolor. Detta beror på att skolorna är olika stora och
därför har olika behov. En förbättringsåtgärd som genomförs är en ökad
samverkan inom respektive skolområde och mellan gymnasieskolorna för att
säkerställa kompetenserna. Det innebär att rektorerna i sina ledningsgrupper i
skolområdena och enhetscheferna i sin ledningsgrupp kan samordna, stötta och
samverka kring rekrytering och vid vakanser.
Den genomlysning som gjorts av elevhälsoarbete i kommunen visade på dessa
utmaningar. Både psykologer och kuratorer är bristyrken vilket gör att det är
utmaningar att rekrytera inom dessa yrken. Ett förbättringsarbete har påbörjats
för att stärka elevhälsoarbetet på alla skolor och skapa likvärdighet mellan
skolorna. För att ge stöd till psykologer och kuratorer i deras profession
kommer samordnarfunktioner att tillsättas. Även detta är ett resultat av den
genomlysning som genomförts. Samordnarfunktionerna innebär att
yrkesgrupperna erbjuds introduktion, kompetensutveckling och kollegialt
utbyte i nätverk. Detta är ett led i att öka likvärdigheten i elevhälsoarbetet på de
kommunala skolorna. I vissa delar berörs även fristående skolor.
Sammantaget görs insatser för att säkerställa att tillfälliga vakanser inom
elevhälsoteam täcks upp. Utbildningsförvaltningen kommer att arbeta vidare
med strategier för att attrahera och skapa förutsättningar för psykologer och
kuratorer.
Utreda möjligheterna till ökad samverkan mellan kommunen och
Region Östergötland
Det finns idag en etablerad samverkan mellan kommunen och Region
Östergötland i forum där politiker och förvaltningarnas direktörer träffar
motsvarande funktioner/roller i regionen. Samverkan finns även på chefs- och
verksamhetsnivå för att skapa rutiner och överenskommelser som beskriver
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gemensamma uppdrag och gränsdragningar. Skolans roll och elevperspektivet
behöver stärkas i dessa samverkansgrupper.
I samverkan mellan Region Östergötland och Östergötlands 13 kommuner
skrivs nu en övergripande överenskommelse som reglerar samverkan, uppdrag
och ansvar mellan kommun och region. Målgruppen är barn och unga upp till
21 år samt deras närstående. Fokus ligger på tidiga och lättillgängliga insatser
för att förebygga att ytterligare ohälsa utvecklas.
Det finns redan idag verksamheter som samfinansieras av kommun och Region
Östergötland. Exempel på detta är Ungdomsmottagningen, Råd stöd och hälsa
och MiniMaria. Syftet med samarbetet är att underlätta stödet till barn och
unga.
Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.
Elevhälsan har inte ett behandlande uppdrag. När större behov gällande
psykisk ohälsa identifieras hos elever ska remittering ske till rätt instans hos
Region Östergötland eller socialtjänsten.
Utbildningsförvaltningen ser inga behov av att skapa nya forum för samverkan
mellan kommun och Region Östergötland, däremot behöver befintliga
strukturer stärkas för att säkra att barn och unga får det stöd de behöver och har
rätt till.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget till beslut påverkar inte barn och elever olika utifrån deras
könsidentitet.
Samråd
Svaret har tagits fram i samråd med kommunens elevhälsochef som är
verksamhetschef för elevhälsan inom både grundskolan och gymnasieskolan.
Elevhälsochefen tillstyrker förslaget till svar på motionen.
Kommunledningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Paul Håkansson

Tor Andersson

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna

