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§ 114 Svar på motion om insatser för att minska psykisk ohälsa
bland barn och ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) har inkommit med en motion som handlar om
insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i
Habo. I motionen föreslås att en översyn görs av hur det ser ut med
tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator i Habo kommun samt att
en utvärdering till elever alternativt vårdnadshavare görs angående
tillgängligheten och även om möjlig, om man ser ett behov, att
tillgängligheten ökas. Motionen har remitterats till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av
tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator i Habo kommun. I snitt
ansvarar respektive skolsköterska/skolkurator för 450 elever per
heltidsanställning, vilket följer riktlinjerna från skolsköterskornas
riksförening. Jämfört med övriga kommuner i regionen kan
tillgängligheten till både skolsköterskor och skolkuratorer anses vara god.
Att insatser görs så tidigt som möjligt är viktigt för att främja barns och
ungdomars psykiska och fysiska hälsa. Habo kommun ligger idag i
framkant i Region Jönköpings län, vad det gäller elevhälsans främjande
och förebyggande uppdrag. Habo har vid flera tillfället lyfts som ett gott
exempel på olika konferenser och föreläsningar. För att bibehålla kvalitén
och möjligheten för elevhälsan att verka förebyggande och främjande i sina
professioner, i takt med det ökade elevantalet i Habo kommun, ställer sig
barn- och utbildningsförvaltningen sig positiv till att ekonomiska medel
tillförs för en utökning av elevhälsan. Om en utökning av elevhälsan inte
sker i takt med att antalet elever ökar, kommer tillgängligheten till
skolsköterska och skolkurator för Habo kommuns elever att minska och
möjligheten för skolsköterskor och skolkuratorer att verka förebyggande
och främjande i det generella arbetet (ex. gruppverksamhet) kommer att få
stå tillbaka. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig även positiv till
en utvärdering till elever och vårdnadshavare angående tillgängligheten till
skolsköterska/skolkurator i Habo kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad (KS 2018-10-10 § 141).
Kommunfullmäktiges behandling
Susanne Wahlström (M) tackar för behandlingen av motionen men anser
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Forts § 114
att det endast är den första att-satsen som är besvarad. Barn- och
utbildningsförvaltningen skriver att de följer riktlinjerna men samtidigt
skickas signaler om att våra barn och ungdomar mår allt sämre. Susanne
Wahlström frågar sig om det inte då istället är läge att växla upp och göra
mer än riktlinjerna om det är det som behövs? Hon säger att den frågan kan
vi inte svara på utan att en utvärdering till elever eller vårdnadshavare görs
och yrkar därför bifall till att-sats två, att en utvärdering ska göras till
elever, vårdnadshavare angående tillgängligheten till elevhälsan.
Hans Jarstig (KD), folkhälsorådets ordförande, säger att han i sak inte är
oense med motionsställaren, men att folkhälsorådet redan arbetar med de
här frågorna. Hans Jarstig yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nicklas Gustavsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, delar
Hans Jarstigs uppfattning och säger att det pågår många insatser på det här
området. Kanske behöver en utvärdering göras på sikt men inte i nuläget.
Nicklas Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Alsén (L) säger att vi konstant behöver ha ett fokus på den psykiska
ohälsan, men håller med Hans Jarstig och Nicklas Gustavsson om att
många insatser pågår och att man bör låta det arbetet som är på gång löpa
ut. Ser man att det inte är tillräckligt kan nya insatser göras då. Maria Alsén
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om att anse motionen vara besvarad och dels Susanne Wahlströms förslag
om att bifalla att-sats två.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
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