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Yttrande angående – Motion av Åse Victorin (D) om 
förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. 

Yttrandet 
 

Fysisk aktivitet ger bättre skolresultat.  
Sverigedemokraterna vill ha fysisk aktivitet på schemat minst en gång per dag för att 
stimulera lärandet och förebygga framtida hälsoproblem.  

Att fysisk aktivitet ger en ökad inlärning är vetenskapligt framtaget enligt 
Bunkeflomodellen.  

Under projektets gång fick elever på skolan ha fysisk aktivitet varje morgon. Dessa elever 
jämfördes sedan med skolor och elever som inte hade någon aktivitet alls. Slutresultat 
blev en klart bättre prestanda i skolarbetet för de elever som hade fysisk aktivitet. 

 

Psykisk hälsa ger bättre skolresultat. 
Sverigedemokraterna arbetar för att det åter ska bli ordning och reda i våra skolor i 
Göteborg. Ett steg i rätt riktning är att införa ett skriftligt ordningsomdöme i tidig ålder. 
Det gynnar och uppmuntrar elevernas utveckling för att nå sin fulla potential. En kravlös 
skola riskerar att i första hand missgynna resurssvaga elever och därför vill vi se ökade 
lärarbefogenheter. 

Skolan ska verka för nolltolerans vad gäller droganvändning och Göteborgs Stad ska 
erbjuda handledning och utbildning till skolans personal. För att bekämpa mobbning, 
otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna måste vuxennärvaron öka. För att avlasta 
lärarkåren ska ökade resurser tillföras och samverkan med skolsköterskor, kuratorer, 
skolpsykologer och studievägledare måste utvecklas. Våld, mobbning, sexuella 
trakasserier och utanförskap ska motverkas genom ett aktivt agerande av lärare, 
skolledning och kringpersonal. Vi vill samtidigt betona föräldrarnas ansvar för sina barns 
uppfostran. Det är av största vikt att föräldrarna blir delaktiga i detta viktiga arbete. 

Ett sätt att få bukt med de sjunkande resultaten i våra skolor är att införa så kallade 
jourskolor. En jourskola fungerar som en resursskola. Både lågpresterande och 
högpresterande elever kan då få hjälp och stöttning på sin individuella nivå. Idag klarar 
skolorna inte av att hantera den stora spridning som finns i våra klassrum. Det är viktigt 
att alla elever ska kunna nå sin fulla potential. Detta görs genom att få med sig de bästa 
lärarna, genom att erbjud dem goda karriär- och lönemöjligheter. 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Yttrande 
 
Datum 2020-02-19 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 3.2 
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Skolan ska präglas av demokrati, kritiskt tänkande och respekt för andras åsikter. 
Åsiktsfrihetens betydelse bör betonas och skolan ska inte gå in och styra eleverna i 
någon riktning till eller från deras egna politiska uppfattning. Nolltolerans ska råda emot 
lärare som försöker påverka sina elever i hur de ska tänka ideologiskt och politiskt. 

En alltför hög andel av grund- och gymnasieeleverna får inte godkända betyg idag. Det 
är ett stort problem, inte minst eftersom konkurrensen på arbetsmarknaden är stor. 
Idag är det mer en regel än ett undantag med krav på en fullt genomförd 
gymnasieutbildning för att kunna erhålla ett arbete. Många ungdomar föredrar en 
yrkesinriktad gymnasieutbildning som ger dem arbete direkt efter avklarade studier. 
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Motion av Åse Victorin (D) om hälsofrämjande 
arbete i skolan  
Motionen 
Åse Victorin (D) föreslår att kommunfullmäktige ska utreda och undersöka vilka 
konkreta förebyggande verktyg som finns att erbjuda för skolans förebyggande 
hälsoarbete samt att upprätta kvalitetskriterier för dessa. I motionen föreslås 
kommunfullmäktige därefter att ålägga alla skolor att arbeta aktivt och långsiktigt 
hälsofrämjande och förebyggande med konkreta verktyg av vetenskapligt grundad 
kvalitet. 

Motionären skriver att den psykiska ohälsan bland unga ökar och det ger sämre 
skolresultat. Antalet hemmasittare – elever som inte alls är i skolan – ökar. Regering och 
myndigheter vill se krafttag för att förebygga den psykiska ohälsan. Elevhälsans 
huvuduppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men idag saknar de flesta 
skolor långsiktiga konkreta verktyg. Hälsa och lärande går hand i hand. Barn, unga och 
vårdnadshavare brister i kunskap om hur man ska ta hand om hjärnan, kroppen och 
varandra för att må bra. Unga saknar ofta tillräckligt vuxenstöd och hamnar i en ohållbar 
livsstil. Här kan skolan göra en likvärdig insats för att höja kunskapen både hos elever 
och de viktiga vårdnadshavarna. Redan från skolstart, i förskoleklass, kan konkret arbete 
påbörjas och sedan återkomma genom hela skolgången för att inte glömmas bort. 

Remissinstanser – beredning av motionen  
Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 
Remissinstanserna har svarat enligt nedan. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens bedömning är att det saknas behov av en utredning enligt motionen 
och avstyrker den därmed. 

I de författningar som styr skolformerna för åldrarna 1–19 finns skrivningar som styr 
elevhälsans arbete och inriktning. Skollagen (2 kap. § 25) säger att elevhälsan i huvudsak 
ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I förarbetena till skollagen (prop. 
2019/10:165 s. 274 ff.) förtydligas detta: ”Skolan har ett ansvar för att skapa en god 
lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling”. Elevhälsan 
har därmed ett brett uppdrag att följa utvecklingen i samhället i stort och hur det ser ut 
specifikt i elevgruppen på respektive skola. Elevhälsans uppgift omfattas därmed redan 
idag av det som Åse Victorin (D) vill åstadkomma i sin motion till kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-24 
Diarienummer 1038/19 
 

Handläggare  
Lina Tjernberg 
Telefon: 031 368 01 16 
E-post: lina.tjernberg@stadshuset.goteborg.se  
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Grundskolenämnden har beslutat att fokusera på det statliga uppdraget för grundskolan. 
Utöver uppdraget från staten finns det inom Göteborgs Stad ett 60-tal olika mål och 
uppdrag som grundskolenämnden och stadens grundskolor ska hantera. Att utreda och 
eventuellt besluta om fler specifika uppdrag som ska utföras av stadens alla grundskolor 
skulle innebära ett avsteg från grundskolenämndens ambition om att minska de specifika 
uppdragen till förmån för ett ökat fokus på det statliga uppdraget. 

Grundskolenämndens bedömning är att en utredning enligt Åse Victorins (D) förslag inte 
skulle bidra till utveckling av enskilda skolors förebyggande och hälsofrämjande arbete. 
Samtidigt riskerar en utredning enligt förslaget att leda till uppdrag som motverkar 
grundskolenämndens ambition om ett ökat fokus på det statliga uppdraget.  

Grundskolenämndens bedömning är att det saknas behov av en utredning enligt motionen 
och att den riskerar att motverka andra beslut som grundskolenämnden fattat. 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden avstyrker motionen men ställer sig positiv till de bakomliggande 
intentionerna i förslaget. 

Skollagen ålägger elevhälsan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vilka konkreta 
insatser och åtgärder som är aktuella lämnar lagstiftaren åt huvudman och rektor att 
bedöma och fatta beslut om. Vilka metoder och verktyg som beslutade insatser och 
åtgärder förutsätter, avgörs i enlighet med den yrkeskompetens och yrkesmannakunskap 
som finns inom elevhälsans olika yrkeskategorier. 

I skolors uppdrag med elevhälsa sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. 
Sambandet har bland annat studerats i en systematisk kunskapsöversikt från Kungliga 
Vetenskapsakademien (2010)1 och rapporten visar att det råder ett ömsesidigt och 
dubbelriktat samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. Resultaten visar att god 
hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. 
Resultaten visar också att lärande i sig leder till minskad ohälsa, kriminalitet och 
utanförskap. 

I studien konstateras således att lärande är centralt för barns och ungas hälsa. En 
utmaning för skolan är därför att tidigt fånga upp elever i behov av stöd för att främja 
motivation och lust till lärande. Elevhälsan behöver ha tillgång till konkreta verktyg för 
att identifiera enskilda elever, eller grupper av elever, i behov av förebyggande insatser 
för att undanröja hinder för lärande. Elevhälsan behöver också ha tillgång till konkreta 
arbetsmetoder för att arbeta främjande med elevers lärande, hälsa och utveckling. 
Metoder och verktyg ser olika ut för olika yrkeskategorier inom elevhälsan och handlar 
om såväl metoder för kartläggning och utredning, som för åtgärdande arbete. 

Elevhälsan ska inte ses som en separat hälso- och sjukvårdsinstans i skolan, utan som en 
del av utbildningen vars främsta uppdrag är elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
Elevhälsans verktyg och metoder bör därför utformas för att främja lärande, och omfatta 
insatser på såväl organisation- som grupp- och individnivå. 

Sammantaget ingår det alltså, enligt gällande lagstiftning och aktuella styrdokument, i 
skolornas och elevhälsans uppdrag att bedriva ett aktivt och långsiktigt hälsofrämjande 

                                                      
1 Gustafsson JE, Allodi Westling M, Ahlin Åkerman B, Eriksson C, Eriksson L, Fischbein S, et al. 
School, learning and mental Health. Stockholm: Kungliga Vetenskapsakademien; 2010. 
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och förebyggande arbete med konkreta verktyg på såväl individ- som på grupp- och 
organisationsnivå. 

Utbildningsnämnden bedömer att aktuell lagstiftning och styrande dokument ger 
tillräcklig ledning gällande krav på elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 
och på den vetenskapliga grund som arbetet ska vila på. Motionen avstyrks mot bakgrund 
av ovanstående. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk samt social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

 

Bilagor 
1. Motionen 

2. Yttrande grundskolenämnden 

3.  Yttrande utbildningsnämnden  

 

  

 

Lisbeth Nilsson  

Direktör Välfärd och utbildning  

 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (15) 
   
   

Motion av Åse Victorin (D) om förebyggande 
och hälsofrämjande arbete i skolan 
 

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och det ger sämre skolresultat. Antalet 
hemmasittare – elever som inte alls är i skolan – ökar. Regering och myndigheter vill se 
krafttag för att förebygga den psykiska ohälsan. Elevhälsans huvuduppdrag är att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande, men idag saknar de flesta skolor långsiktiga konkreta 
verktyg. 

Hälsa och lärande går hand i hand. Barn, unga och vårdnadshavare brister i kunskap om 
hur man ska ta hand om hjärnan, kroppen och varandra för att må bra. Unga saknar ofta 
tillräckligt vuxenstöd och hamnar i en ohållbar livsstil. Här kan skolan göra en likvärdig 
insats för att höja kunskapen både hos elever och de viktiga vårdnadshavarna. Redan från 
skolstart, i förskoleklass, kan konkret arbete påbörjas och sedan återkomma genom hela 
skolgången för att inte glömmas bort. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Att utreda och undersöka vilka konkreta förebyggande verktyg som finns att erbjuda 
för skolans förebyggande hälsoarbete samt att upprätta kvalitetskriterier för dessa. 

2. Därefter ålägga alla skolor att arbeta aktivt och långsiktigt hälsofrämjande och 
förebyggande med konkreta verktyg av vetenskapligt grundad kvalitet. 

 

Åse Victorin (D) 

 

 

  

Bilaga 1 

Handling 2019 nr 166 
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Bilaga 2 
 

Grundskolenämnden  

Sammanträde 2020-01-15 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
från Åse Victorin (D) om förebyggande och 
hälsofrämjande arbete i skolan  
§ 15, N609-5084/19 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över en motion från Åse 
Victorin (D) om att utreda och undersöka vilka konkreta förebyggande verktyg som finns 
att erbjuda för skolans förebyggande hälsoarbete samt att upprätta kvalitetskriterier för 
dessa. I motionen föreslås kommunfullmäktige därefter att ålägga alla skolor att arbeta 
aktivt och långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande med konkreta verktyg av 
vetenskapligt grundad kvalitet. 
Grundskoleförvaltningens bedömning är att elevhälsans uppdrag att arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande redan omfattar det som motionen föreslår och att det därmed saknas 
behov av en utredning enligt motionen. 

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-06. 

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen från Åse Victorin (D) och 
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslut 
1. Grundskolenämnden avstyrker motionen från Åse Victorin (D).   

 

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

 

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 
2020-01-20 

Vid protokollet 
Sekreterare 
 
 

__________________________ 
Åke Ström 

 

Ordförande   Justerare 
 
 

__________________________ __________________________ 
Helene Odenjung (L)  Bosse Parbring (MP) 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gill Bengtsson 
Registrator 
 
 
 

 

  

 Grundskoleförvaltningen   
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion från 
Åse Victorin (D) om förebyggande och 
hälsofrämjande arbete i skolan 
 

Förslag till beslut 
3. Grundskolenämnden avstyrker motionen från Åse Victorin (D).  

 

4. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Åse Victorin (D) har genom kommunfullmäktige (handling 166, 2019) motionerat om att 
utreda och undersöka vilka konkreta förebyggande verktyg som finns att erbjuda för 
skolans förebyggande hälsoarbete samt att upprätta kvalitetskriterier för dessa. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige därefter att ålägga alla skolor att arbeta aktivt och långsiktigt 
hälsofrämjande och förebyggande med konkreta verktyg av vetenskapligt grundad 
kvalitet. Grundskolenämnden har att yttra sig om det finns ett behov av att utreda enligt 
motionens beskrivning.  

Elevhälsans uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande omfattar det som 
motionen behandlar. Samtidigt skulle eventuella förslag på uppdrag efter en utredning 
motverka grundskolenämndens ambition att minska på kommunala specifika mål och 
uppdrag för grund-, grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet till förmån för ett 
fokus på det statliga uppdraget. 

Grundskoleförvaltningens bedömning är att det saknas behov av en utredning enligt 
motionen. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
Motion från Åse Victorin (D). 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-06 
Diarienummer N609-5084/19 
 

Handläggare 
Jonas Askne 
Telefon:  031-367 34 20 
E-post: jonas.askne@grundskola.goteborg.se 
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Ärendet  
Grundskolenämnden ska uttala sig om behovet att utreda och undersöka vilka konkreta 
förebyggande verktyg som finns att erbjuda för skolans förebyggande hälsoarbete samt att 
upprätta kvalitetskriterier för dessa. I motionen föreslås kommunfullmäktige därefter att 
ålägga alla skolor att arbeta aktivt och långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande med 
konkreta verktyg av vetenskapligt grundad kvalitet. 

Remissvar ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-01-20 

Beskrivning av ärendet 
Motionen är en av flera som Åse Victorin (D) har skrivit under hösten 2019 och som 
riktar sig till skolors förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

I de författningar som styr skolformerna för åldrarna 1–19 finns skrivningar som styr 
elevhälsans arbete och inriktning. Skollagen (2 kap. § 25) säger att elevhälsan i huvudsak 
ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I förarbetena till skollagen (prop. 
2019/10:165 s. 274 ff.) förtydligas detta: ”Skolan har ett ansvar för att skapa en god 
lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling”. Elevhälsan 
har därmed ett brett uppdrag att följa utvecklingen i samhället i stort och hur det ser ut 
specifikt i elevgruppen på respektive skola. Elevhälsans uppgift omfattas därmed redan 
idag av det som Åse Victorin (D) vill åstadkomma i sin motion till kommunfullmäktige.  

Grundskolenämnden har beslutat att fokusera på det statliga uppdraget för grundskolan. 
Utöver uppdraget från staten finns det inom Göteborgs stad ett 60-tal olika mål och 
uppdrag som grundskoleförvaltningen och stadens grundskolor ska hantera. Att utreda 
och eventuellt besluta om fler specifika uppdrag som ska utföras av stadens alla 
grundskolor skulle innebära ett avsteg från grundskolenämnden ambition om att minska 
de specifika uppdragen till förmån för ett ökat fokus på det statliga uppdraget. 

Grundskoleförvaltningens bedömning är att en utredning enligt Åse Victorins (D) förslag 
inte skulle bidra till utveckling av enskilda skolors förebyggande och hälsofrämjande 
arbete. Samtidigt riskerar en utredning enligt förslaget att leda till uppdrag som motverkar 
grundskolenämndens ambition om ett ökat fokus på det statliga uppdraget.  

Grundskoleförvaltningens bedömning är att det saknas behov av en utredning enligt 
motionen och att den riskerar att motverka andra beslut som grundskolenämnden fattat.   

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

 

 

 

 

  

 
 
Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

 
 
Eeva Bolin 
Tf avdelningschef  
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Bilaga 3  

Utbildningsnämnden 

Sammanträde 2020-01-21 

Yttrande avseende Motion av Åse Victorin (D) 
om förebyggande och hälsofrämjande arbete i 
skolan (SLK remiss dnr 1038/19, H 2019-166) 
§ 9, 0991/19 
 Beslut 

Utbildningsnämnden avstyrker remissen gällande båda nedanstående delbeslut: 

1. Att utreda och undersöka vilka konkreta förebyggande verktyg som finns att 
erbjuda för skolans förebyggande hälsoarbete samt att upprätta kvalitetskriterier 
för dessa. 

2. Därefter ålägga alla skolor att arbeta aktivt och långsiktigt hälsofrämjande och 
förebyggande med konkreta verktyg av vetenskapligt grundad kvalitet.  

Utbildningsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2020-2 

Förvaltningens samverkansgrupp 2020-01-13 

Yrkanden 
Peter Borén (D) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet 

Protokollsanteckning/ar 
Demokraterna antecknar till protokollet att lagd motion i kommunfullmäktige är en 
enskild motion lagd av motionären och har ingen förankring hos Demokraterna. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret. 

 

Utbildningsnämnden 2020-01-21 § 9 

 

 

Dag för justering 
2020-01-21 
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Vid protokollet 

 

 

 

  

Sekreterare 

Britta Ryding 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Alfred Johansson 

 

Utbildningsförvaltningen  
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Yttrande, Stadsledningskontorets remiss; 
Motion av Åse Victorin (D) om förebyggande 
och hälsofrämjande arbete i skolan (SLK dnr 
1038/19) 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås avstyrka remissen gällande båda nedanstående delbeslut: 

3. Att utreda och undersöka vilka konkreta förebyggande verktyg som finns att 
erbjuda för skolans förebyggande hälsoarbete samt att upprätta kvalitetskriterier 
för dessa. 

4. Därefter ålägga alla skolor att arbeta aktivt och långsiktigt hälsofrämjande och 
förebyggande med konkreta verktyg av vetenskapligt grundad kvalitet.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har överlämnat remiss angående motion av Åse Victorin (D) om 
förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan, dnr 1038/19, till utbildningsnämnden 
för yttrande. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2020-01-22.  

I motionen framhålls betydelsen av att skolor arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa 
och de försämrade skolresultat som ohälsa kan leda till, genom långsiktiga konkreta 
verktyg för elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Betydelsen av 
likvärdiga insatser för att höja kunskapen hos elever och vårdnadshavare om en 
hälsofrämjande livsstil lyfts fram, liksom värdet av att arbetet påbörjas i förskoleklass och 
återkommer genom hela skolgången. Motionen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Att utreda och undersöka vilka konkreta förebyggande verktyg som finns att 
erbjuda för skolans förebyggande hälsoarbete samt att upprätta kvalitetskriterier 
för dessa. 

2. Därefter ålägga alla skolor att arbeta aktivt och långsiktigt hälsofrämjande och 
förebyggande med konkreta verktyg av vetenskapligt grundad kvalitet.  

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till de bakomliggande intentionerna i 
förslaget. Förvaltningen anser dock att gällande lagstiftning och styrdokument som 
reglerar såväl skolornas och elevhälsans arbete som rektors och huvudmannens ansvar att 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, är tillräckliga.  

Förvaltningsdirektören föreslår utbildningsnämnden att, mot bakgrund av ovanstående, 
avstyrka remissen.  

Förvaltningen konstaterar att motionären är grundare och ägare av QLeva AB, och säljare 
av materialet QLeva. Förvaltningen bedömer att möjlig jävsituation bör utredas. 

Tjänsteutlåtande nr: 2020-2 
Utfärdat 2019-11-27 
Diarienummer 0991/19 
 

Handläggare 
Lisa Birgersson 
Telefon: 0736-66 24 55 
E-post: lisa.birgersson@educ.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp 2020-01-13 

 

 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 13 (15) 
   
   

Ärendet  
Utbildningsnämnden har att ta ställning till motion av Åse Victorin (D) om förebyggande 
och hälsofrämjande arbete i skolan.  

Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2020-01-22. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har överlämnat remiss angående motion av Åse Victorin (D) om 
förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan, dnr 1038/19, till utbildningsnämnden 
för yttrande. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2020-01-22. 

Bakgrunden till remissen är att motionen lyfter fram att den psykiska ohälsan bland unga 
ökar. Enligt motionen ger ohälsa sämre skolresultat, eftersom hälsa och lärande går hand i 
hand. Motionen lyfter att skolorna saknar långsiktiga konkreta verktyg för elevhälsans 
hälsofrämjande och förebyggande arbete och att likvärdiga insatser behövs för att höja 
kunskapen hos elever och vårdnadshavare om hållbar livsstil. Enligt motionen behöver 
insatserna påbörjas i förskoleklass och återkomma genom hela skolgången.  

Kommunfullmäktige föreslås därför i motionen att besluta: 

1. Att utreda och undersöka vilka konkreta förebyggande verktyg som finns att 
erbjuda för skolans förebyggande hälsoarbete samt att upprätta kvalitetskriterier 
för dessa. 

2. Därefter ålägga alla skolor att arbeta aktivt och långsiktigt hälsofrämjande och 
förebyggande med konkreta verktyg av vetenskapligt grundad kvalitet.  

Inledning 
Förvaltningen ställer sig positiv till de bakomliggande intentionerna i förslaget. Den 
psykiska ohälsan bland unga ökar och det ligger i såväl samhällets som den enskilda 
individens intresse att den negativa trenden vänds i positiv riktning. Skolan är en viktig 
arena där barn och unga tillbringar stor del av sin tid och skolan har därigenom också 
goda möjligheter att utgöra en friskfaktor i barns och ungas liv. Alla som arbetar i skolan 
behöver därför aktivt och målmedvetet arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete  
I skollagen 2 kap. 25 § definieras elevhälsans uppdrag. Lagen säger att:  

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas.  

Skollagen ålägger således elevhälsan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vilka 
konkreta insatser och åtgärder som är aktuella lämnar lagstiftaren åt huvudman och rektor 
att bedöma och fatta beslut om. Det ligger inom rektors ansvarsområde att besluta om sin 
enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov 2. Vilka metoder och verktyg som beslutade 
insatser och åtgärder förutsätter, avgörs i enlighet med den yrkeskompetens och 
yrkesmannakunskap som finns inom elevhälsans olika yrkeskategorier. Enligt skollagen 2 
kap. 25§ ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog 

                                                      
2 Skollagen (2010:800) 2 kap. 10§ 
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och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande 
I skolors uppdrag med elevhälsa sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. 
Sambandet har bland annat studerats i en systematisk kunskapsöversikt från Kungliga 
Vetenskapsakademien (2010)3 och rapporten visar att det råder ett ömsesidigt och 
dubbelriktat samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. Resultaten visar att god 
hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. 
Resultaten visar också att lärande i sig leder till minskad ohälsa, kriminalitet och 
utanförskap. 

I studien konstateras således att lärande är centralt för barns och ungas hälsa. En 
utmaning för skolan är därför att tidigt fånga upp elever i behov av stöd för att främja 
motivation och lust till lärande. Elevhälsan behöver ha tillgång till konkreta verktyg för 
att identifiera enskilda elever, eller grupper av elever, i behov av förebyggande insatser 
för att undanröja hinder för lärande. Elevhälsan behöver också ha tillgång till konkreta 
arbetsmetoder för att arbeta främjande med elevers lärande, hälsa och utveckling. 
Metoder och verktyg ser olika ut för olika yrkeskategorier inom elevhälsan och handlar 
om såväl metoder för kartläggning och utredning, som för åtgärdande arbete.  

Elevhälsan ska inte ses som en separat hälso- och sjukvårdsinstans i skolan, utan som en 
del av utbildningen vars främsta uppdrag är elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
Elevhälsans verktyg och metoder bör därför utformas för att främja lärande, och omfatta 
insatser på såväl organisation- som grupp- och individnivå.  

I Vägledning för elevhälsan (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016) beskrivs elevhälsan 
som en resurs i arbetet för en främjande skolutveckling. Begreppet hälsofrämjande 
skolutveckling används av Skolverket för att beteckna att hälsoarbetet i skolan är en del 
av en långsiktig skolutvecklingsprocess, där skolan har ett ansvar för att skapa en god 
lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.  

Sammantaget ingår det alltså, enligt gällande lagstiftning och aktuella styrdokument, i 
skolornas och elevhälsans uppdrag att bedriva ett aktivt och långsiktigt hälsofrämjande 
och förebyggande arbete med konkreta verktyg på såväl individ- som på grupp- och 
organisationsnivå. 

Kvalitetskriterier och vetenskapligt grundad kvalitet 
Utbildningen, där elevhälsan ingår, ska enligt skollagen vila på vetenskap och beprövad 
erfarenhet 4. Undervisningen ska vara forskningsbaserad, vilket innebär att det ska finnas 
stöd i forskningen för de metoder som skolan använder och de kunskaper som skolan lär 
ut. Med beprövad erfarenhet menas ”dokumenterad och förmedlad erfarenhet som är 
delad med ett större flertal under längre tid i ett kollegialt sammanhang” (Skolverket & 
Socialstyrelsen, 2016, s 14).  

Att tillämpa en evidensbaserad praktik inom elevhälsan innebär att medvetet och 
systematiskt använda den bästa tillgängliga kunskapen, tillsammans med den 

                                                      
3 Gustafsson JE, Allodi Westling M, Ahlin Åkerman B, Eriksson C, Eriksson L, Fischbein S, et al. 
School, learning and mental Health. Stockholm: Kungliga Vetenskapsakademien; 2010. 
4 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5§ 
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professionelles expertis, samt att utgå från den berörda elevens situation, erfarenhet och 
önskemål för beslut om interventioner (insatser och åtgärder) till enskilda elever 5.  

Att elevhälsans arbete håller en god kvalitet utvärderas, kontrolleras och följs upp genom 
rektors och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet 
omfattar hela utbildningen och därigenom även elevhälsan. Skolverket säger att 
systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsan innebär att följa upp och utvärdera hur dess 
arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleverna att uppfylla både skolans kunskaps- och 
värdegrundsmål 6. Kvaliteten på skolans, och därigenom även elevhälsans, arbete 
kontrolleras regelbundet genom Skolinspektionens tillsynsarbete.  

Arbete med livsstilsfrågor 
I gymnasieskolans läroplan framgår att skolan ska uppmärksamma hälso- livsstils- och 
konsumentfrågor. Enligt förarbetena till skollagen har elevhälsan en viktig roll vid 
undervisning om jämställdhet, sex och samlevnad, tobak, alkohol och andra droger samt 
övriga frågor om livsstilsrelaterad ohälsa. Enligt skollagen 2 kap. 27§ ska alla elever i 
gymnasiet erbjudas minst ett hälsobesök. Inom utbildningsförvaltningen erbjuds detta i åk 
1. Hälsobesöket innehåller hälsosamtal där skolsköterskan bland annat samtalar om 
livsstilsfrågor.  

Slutsats 
Med hänvisning till ovanstående bedömer förvaltningen att aktuell lagstiftning och 
styrande dokument ger tillräcklig ledning gällande krav på elevhälsans hälsofrämjande 
och förebyggande arbete och på den vetenskapliga grund som arbetet ska vila på. 
Lagstiftning och styrdokument reglerar också kraven på systematiskt kvalitetsarbete i 
skolans, och därmed även elevhälsans, arbete. Förvaltningen bedömer vidare att gällande 
styrdokument ger tillräcklig ledning vad gäller behov och betydelse av arbete med 
livsstilsfrågor.  

Möjlig jävsituation 
Förvaltningen konstaterar att motionären är grundare och ägare av QLeva AB, och säljare 
av materialet QLeva. QLeva beskrivs på företagets hemsida som ett hälsofrämjande 
verktyg som är tänkt att genomsyra grundskolan och återkomma åldersanpassat någon gång i 
varje stadium (i F-klass – åk1, åk 2-3, åk 4-5, åk 6-7 och åk 8-Gy 1.) QLeva beskrivs vidare 
som ett verktyg som har tagits fram för att främja en hållbar livsstil. Förvaltningen bedömer 
att möjlig jävsituation bör utredas. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att avstyrka remissen. 

 

 

                                                      
5 Vägledning för elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen; 2016 
6 Vägledning för elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen; 2016 

Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

Avdelningschef  
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