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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/146

§ 79 Elevhälsans organisation
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Från och med läsåret 2017/2018 ansvarar rektor på respektive skola för de
medicinska- och de psykosociala delarna inom elevhälsan, och
2. Ärendet ska återrapporteras på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den
2017-12-18.

Ärendebeskrivning
Rektor, Catharina Pålsson, föredrar ärendet.
Rektorerna på skolenheterna önskar ansvara för en större delar av elevhälsan. Idag är
det endast specialpedagogerna som är underställd rektor men fr o m läsåret 2017/2018
vill rektorerna att även den medicinska och den psykosociala elevhälsan skall ingå i
rektors ansvar.
Sektorchef, Lisbeth Bonthron, har gett Catharina Pålsson i uppdrag att utreda frågan och
föreslå en ny organisation.
Det Centrala Resursteamet består idag av skolpsykolog, talpedagog, skolkuratur och
skolsköterska där skolkuratorn och skolsköterskan är kopplade till specifika skolområden
medan skolpsykologen och talpedagogen jobbar på uppdrag av rektor i alla
skolområdena.
Kommunens rektorer anser att eftersom de har ett särskilt ansvar för att undervisningen
och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det stöd och den hjälp de
behöver är det viktigt att rektor ansvarar för en större delen av elevhälsan än idag.
Fördelen med att elevhälsans resurser förläggs till varje rektorsområde är att det blir
lättare att genomföra tidiga insatser.
Centrala Resursteamets alla professionerna anser att det är viktigt för likvärdigheten att
de är organiserade som en central grupp med tillhörighet i de olika lokala resursteamen
på skolområdena. Detta är speciellt viktigt inför nästkommande läsår då stora delar av
CRT kommer att nyrekryteras framförallt p.g.a. pensionsavgångar.
Beslutsmotivering
Den nya organisationen kommer i enlighet med skollagen att ge rektor större möjligheter
att leda elevhälsans arbete på skolområdet.

Överläggning
Facklig representant för Lärarförbundet, Kent Staaf, klargör att ärendet har varit föremål
för facklig förhandling och att facket ställer sig positiva till föreliggande beslutsförslag.
Ledamöterna diskuterar hur länge elevhälsans organisation har haft nuvarande upplägg.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Catharina Pålsson förklarar att den nuvarande organisationen har varit etablerad i cirka
10 år.
Ledamöterna belyser frågan om det finns en sammanläkning mellan resursteamet och
frånvarosamordnaren. Catharina Pålsson förklarar att frånvarosamordaren är anställd
som en projektanställning. Om Barn- och utbildningssektorn beslutar att permanenta
anställningen kan denna profession kopplas till det centrala resursteamet i framtiden.

Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) föreslår att beslutet ska innehålla en formulering
om återrapportering av ärendet till nämndens ledamöter i december 2017.
Beslutsordning
Ordföranden lämnar ordet fritt.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet med ett
tilläggsyrkande från Stefan Liljenberg (SD).
Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden bifallit
beslutsförslaget inkluderande Stefan Liljenbergs (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
1. <!-- 8. File -->Tjänsteskrivelse CRT 20170403.docx
2. Utredning av organisation av Centrala Resursteamet 20170403.docx
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU
§67).doc
_____
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