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Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

../ Att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att utreda hur tillgången till skolsköterskor ser
ut i de kommunala grundskolorna, och om detta motsvarar kraven på tillgänglighet enligt
skollagen (2010:800, 2 kap, 25§ ) och dess förarbeten .

../ Att om någon eller några kommunala skolor inte uppfyller skollagens krav på tillgänglighet
till skolsköterska för eleverna, uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag
på åtgärdsplan för detta, med därtill hörande kostnadskalkyl.

BAKGRUND
För att en elev ska prestera goda resultat i skolan, finns flera faktorer utöver lärarnas kompetens som
påverkar. En betydelsefull faktor, är elevens fysiska och psykiska hälsa. De senaste decennierna har
psykisk ohälsa hos unga ökat. Skolans viktigaste verktyg för att hjälpa sina elever på detta område är
genom sin elevhälsa.
Den nya skollagen (2010:800) innebar skärpta krav på hur skolorna ska organisera sin elevhälsa.
Elevhälsan ska genom sitt arbete bland annat medverka till att uppmärksamma psykisk ohälsa hos
eleverna. En av nyckelpersonerna i detta arbete är skolsköterskan. Hans/hennes insats är av stor vikt
för att eleven ska kunna initialt få hjälp.

Efter att lagen infördes, genomförde skolinspektionen (rapport publicerad 2011-10-18) en flygande
inspektion av 764 stycken grundskolor runtom i Sverige, syftet var att kontrollera hur skolorna
organiserade sin elevhälsa. Resultatet var nedslående. Bland annat framkom det att 15 % av de
tillfrågade rektorerna inte ansåg att skolsköterskans tid räckte till för eleverna, 5 % av de tillfrågade
visste inte. I en rapport av OEeD 2013, riktades allvarlig kritik för hur Sverige tar hand om unga med
psykiska problem, OEeD konstaterade att tillgången till bl.a, skolsköterskor i skolorna var
"uppseendeväckande" låg, OEeD föreslog att Sverige skulle öka resurserna till elevhälsovården.

I skolinspektionens senaste granskning av elevhälsan (Elevhälsa rapport 2015:05), framkommer att
tillgång till skolsköterska finns på de flesta skolor, men att 45 % aveleverna tycker att det är svårt att
vända sig till vederbörande. "Hon är aldrig här när man behöver" var ett vanligt svar som
skolinspektionen fick aveleverna. Skolinspektionen skriver att "Detta indikerar att tillgången till
skolsköterska och kurator i realiteten kan vara begränsad.

FÖRSLAG
Vi Sverigedemokrater ser skolsköterskan som en nyckelperson i skolan. Oftast är han eller hon den
första person som den hjälpsökande eleven möter, skolsköterskans insats är därför oerhört viktig för
att eleven ska få hjälp. Att alla elever har tillgång till en skolsköterska anser vi därför vara av yttersta
vikt. Därför är det viktigt att utreda hur tillgången till skolsköterskor ser ut på kommunens
grundskolor samt hur denna tillgång motsvarar kraven på tillgänglighet enligt skollagen (2010:800,2
kap, 25§ ) och dess förarbeten och att kommunen har en plan för att säkerställa tillgången.
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