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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten 
Anton Mälberg 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-10-21 

Svar på motion: Elevhälsa ett livsviktigt område 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Elevhälsa ett livsviktigt område, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 
föreslagit en rad åtgärder som syftar till att stärka kommunens och elevhälsans 
arbete rörande elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och 
psykisk ohälsa.  

Täby kommun bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete för alla elevers rätt 
till ett tillgängligt lärande. I detta arbete har elevhälsan en viktig roll. Ett särskilt 
uppdrag för att utveckla elevhälsan har nyligen genomförts där insatser mot 
psykisk ohälsa gavs särskild prioritet.  

Motionen har behandlats i barn- och grundskolenämnden den 15 september 
2021, § 86, och i gymnasie- och näringslivsnämnden den 16 september 2021, § 57. 

Ärendet 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 
föreslagit en rad åtgärder för kommunens och elevhälsans arbete rörande elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa. 
Motionären menar att kommunens arbete behöver stärkas genom att införa en 
numerär reglering av tillgång till elevhälsa, utbildning av lärare och anpassning 
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av lokaler, statistik över elever med NPF-diagnoser, mer resurser till skolor som 
tar emot elever med NPF-diagnoser samt utbildning av ideella tränare.  

Täby kommun bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete för att öka det 
tillgängliga lärandet för alla elever. Den centrala elevhälsans arbete sker 
hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande och ska bidra till alla barn och 
elevers rätt till ett tillgängligt lärande och en delaktig lärmiljö.  

Sedan år 2016 driver verksamhetsområde utbildning Täby akademi för 
pedagogisk professionsutveckling, som stöttar Täbys kommunala 
utbildningsverksamheter i arbetet med att tillgängliggöra lärandet. I arbetet med 
att tillgängliggöra lärandet utvärderas lärmiljön utifrån en rad indikatorer som 
rör förutsättningar för lärande och social, pedagogisk och fysisk miljö. 

Täby kommun för inte statistik över elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och vårdnadshavare har inte heller någon skyldighet att 
redovisa eventuella diagnoser gentemot skolan.  

En statlig utredning har nyligen föreslagit att en numerär reglering av tillgång till 
elevhälsa ska införas.1 I Täbys kommunala grundskolor beslutar rektor om 
tillgång till elevhälsa som beställs från den centrala elevhälsan. På Åva 
gymnasium finns skolsköterska och kurator anställda, psykolog anlitas vid behov 
från den centrala elevhälsan. 

Elever per anställd (motsvarande heltid) i respektive yrkeskategori höstterminen 2021. 
 Kommunal grundskola 

Täby 
Åva gymnasium Förslag SOU 2021:11 

Skolsköterska 720 771 430 
Kurator 762 450 400 
Psykolog 1 123 – 1 000 

I Den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden 2019-
2022 gavs ett uppdrag om att elevhälsan ska utvecklas och att insatser mot 
psykisk ohälsa i skolan ska ges särskild prioritet. Utvecklingsarbetet har bland 
annat innefattat framtagande av stödmaterial för främjande av skolnärvaro. Täby 
kommun har också nyligen antagit en handlingsplan för suicidprevention. 

Kommunerna har stor frihet att bestämma hur resursfördelningen i grundskolan 
ska viktas utifrån barns och elevers olika behov och förutsättningar. I oktober 
2021 presenteras ett förslag för barn- och grundskolenämnden om införande av 
ett strukturbidrag för elever i fristående resursskolor som begränsar sitt 
mottagande till elever i behov av särskilt stöd och motsvarande inom egen regi. 

 
1 SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven. 
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Motionen har behandlats i barn- och grundskolenämnden den 15 september 
2021, § 86, och i gymnasie- och näringslivsnämnden den 16 september 2021, § 57. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 
 

Bilagor 

1. Motion, Elevhälsa ett livsviktigt område, daterad den 8 februari 2021 

2. Tjänsteutlåtande barn- och grundskolenämnden, daterat den 16 augusti 
2021 

3. Protokollsutdrag barn och grundskolenämnden, den 15 september 2021, § 
86 

4. Tjänsteutlåtande gymnasie- och näringslivsnämnden, daterat den 16 
augusti 2021 

5. Protokollsutdrag gymnasie- och näringslivsnämnden, den 16 september 
2021, § 57 

Expedieras 

Barn- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämnden
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