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Yttrande över motion från ROOP gällande
inrättande av tjänster som socialpedagog
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och skolnämnden har getts möjlighet att yttra sig över motion inlämnad av Roslagens
oberoende parti avseende att inrätta tjänster som socialpedagoger i Norrtäljes kommunala
grundskolor. Utifrån att det redan idag finns tre socialpedagoger som arbetar i kommunen och att
andra åtgärder är vidtagna för att hantera psykisk ohälsa hos elever innebär ROOP:s förslag
dubbelarbete vars effekt är högst osäker.

Ärendet
Beskrivning
Roslagens oberoende parti har via Johan Österberg, Robert Johansson och Yvonne Svensson
inkommit till Kommunfullmäktige 2020-11-16 med en motion där de yrkar att tjänster som
socialpedagog bör införas på försök i några av Norrtäljes kommunala skolor. Denna motion har sedan
kommit barn- och utbildningskontoret tillhanda 2020-11-30.
I sin motion menar Roslagens oberoende parti (ROOP) att det finns ett ökat behov av förstärkt,
fördjupat och breddat elevvårdsarbete. Detta eftersom psykisk ohälsa bland ungdomar, utsatthet och
kränkningar från kända och okända jämnåriga och minskande uppmärksamhet och tid för möten från
den samlade vuxenvärlden, ställer högre krav på ett fördjupat och stärkt elevvårdsarbete. Genom att
införa en treårig försöksverksamhet med socialpedagoger som anställs på ett antal skolor med
högstadium ska detta bidra till att öka tryggheten, främja sociala situationer samt avlasta lärarnas,
ledningens och föräldrarnas elevvårdsarbete samt tillsammans med skolans elevvårdsteam planera
för en hälsofrämjande skola.
Vidare föreslår ROOP att socialpedagogerna ska ligga under rektor ansvar och finansieras genom
statsbidraget för lärarassistenter.
Norrtälje kommun arbetar idag brett när det gäller elevers psykiska ohälsa.
 Fyra skolor har socialpedagoger efter eget önskemål; Rådmansö skola, Parkskolan,
Lommarskolan och Hallsta skola, den sistnämnda har tre socialpedagoger. Allt inom ramen för
det statliga bidraget.
 Varje enskild skola har ett lokalt elevhälsoteam som jobbar med elever som inte mår bra. Det
senaste året har de mindre skolorna fått förstärkning när det gäller kuratorstjänster. Varje
skola kan begära hjälp och stöd från den centrala elevhälsan.









Centrala elevhälsan arbetar med skolfrånvaro, eller så att säga elevnärvaro. Förutom att göra
utredningar kring den tid som eleverna inte närvarar på skolan följs en processplan som finns i
Skolfyren. Från och med mars/april 2021 kommer en behandlare från mobila skolteamet
anställas inom det närvaroteam som Centrala elevhälsan förfogar över, där bland annat flera
kuratorer ingår. Detta team kommer att arbeta i nära samarbete med grundskolorna och dess
rektorer. Grundskolan är en prevention för ett gott liv och det är viktigt att gå i skolan.
YAM – Youth Aware of mental health är ett forskningsprojekt från Karolinska institutet som
främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen
om psykisk hälsa. YAM främjar utveckling av problemlösande förmåga och emotionell
intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och
empati. Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa
sig själv och sina kompisar. YAM genomförs för alla elever i årskurs 8 i kommunen.
MVP – Mentors in Violence Prevention är ett projekt som Riksförbundet Män ligger bakom och
som stöds av EU-medel. Projektet består av 14 lektioner och genomför i Långsjöskolan i
Rimbo och Hallsta skola i Hallstavik. Det eleverna ska få med sig är enligt MVP en större
medvetenhet om våld, dess förekomster och konsekvenser. Förmågan att kunna utmana
våldtäktsmyter och känna ökad empati för de som blir utsatta. Få strategier för att ingripa
innan våld eskalerar, oavsett om de inblandade i situationen är bekanta eller obekanta. Ha
förmågan att stödja de som blir utsatta för våld, både genom att vara empatiska inför den
utsattes behov och önskemål, men även genom att föra vidare information som vuxenvärlden
kan behöva känna till samt motivation att ingripa på ett säkert sätt.
CPS – Collaborative Problem Solutions. Samtalsmetodik som den amerikanska psykologen
Ross Greene har tagit fram och som bygger på att samtala med eleven och lösa problem
tillsammans med eleven. En icke konfrontatorisk metodik där eleven får komma med förslag
på lösningar.

Norrtälje kommun har ett batteri med åtgärder som har till syfte att motverka psykisk ohälsa hos elever
men även bygga relationer och därmed få eleverna att må bättre men även uppleva grundskolan som
viktig.
Lagkrav
Ej tillämpligt.
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
De statliga medel som idag finansierar de socialpedagoger och övriga lärarassistenter är bundna till
de personer som redan är anställda. Utöver det får skolorna betala halva tjänsten själva vilket än mer
binder de anställda personer till hur skolorna vill använda personalen. Att inom det statliga bidragen
omfördela resurserna enligt ROOP:s förslag skulle innebära att vissa skolor skulle förlora anställda.
Detta skulle således vara svårt att genomföra. Utöver detta är det svårt att veta hur länge den statliga
resurstilldelningen kommer att betalas ut. Eventuellt försvinner bidraget 2022.

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn och skolnämnden att anse motionen besvarad då flera
pågående projekt tangerar det som socialpedagogerna skulle kunna jobba med och det vore olyckligt
att genomföra ett nytt försöksprojekt i grundskolan. Det finns en projekttrötthet i skolan generellt och
ännu ett projekt skulle inte gagna skolan.

Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-04-26 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2021-05-10
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Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Johan Kant
Verksamhetschef grundskolan
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor
Motion från ROOP gällande inrättande av tjänster som socialpedagog
Bilaga 2 - Funktionsbeskrivning för socialpedagog

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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