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Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik 2017 – förebyggande insatser för
särskild vald personal, studie- och yrkesvalslärare och elevhälsan
KS-2016/756
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ansökan om 144 000 kronor gällande studie- och yrkesvalslärare motsvarande
50 % tjänst från och med höstterminen 2017 ur posten aktiv personalpolitik enligt beslut från
kommunstyrelsen, § 240/2016. Av denna summa kommer ca 24 000 kronor att riktas mot de
fristående verksamheterna
att bevilja ansökan om 400 000 kronor gällande utökad psykologtjänst till elevhälsan
motsvarande 100 % tjänst från och med höstterminen 2017 ur posten aktiv personalpolitik
enligt beslut från kommunstyrelsen, § 240. Av denna summa kommer ca 70 000 kronor att
riktas mot de fristående verksamheterna.
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Kommunstyrelsen

Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik 2017 –
förebyggande insatser för särskild vald personal, studie- och
yrkesvalslärare och elevhälsan
KS-2016/756
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ansökan om 144 tkr gällande studie- och yrkesvalslärare motsvarande 50 % tjänst
från och med höstterminen 2017 ur posten aktiv personalpolitik enligt beslut från
kommunstyrelsen, § 240/2016. Av denna summa kommer ca 24 tkr att riktas mot de
fristående verksamheterna
att bevilja ansökan om 400 tkr gällande utökad psykologtjänst till elevhälsan motsvarande
100 % tjänst från och med höstterminen 2017 ur posten aktiv personalpolitik enligt beslut
från kommunstyrelsen,
§ 240. Av denna summa kommer ca 70 tkr att riktas mot de fristående verksamheterna.
Sammanfattning
Genom att förstärka grundskolan med ytterligare en tjänst som studie- och yrkesvägledare
(50%) kan lärarkollektivet avlastas delar kring vägledning och därigenom fokusera mer på
undervisningen. Tjänsten beräknas kosta ca 144 tkr för andra halvåret 2017.
I den komplexa lärarollen finns stort behov av att få handledning kring olika elevers
undervisningssituation. Genom att förstärka elevhälsan med ytterligare en tjänst som
skolpsykolog kan utrymme skapas för detta. Tjänsten beräknas kosta 400 tkr för andra
halvåret 2017.
Bakgrund
Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till
personal med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och
yrkesvägledning.
För att eleverna ska utveckla de insikter, kunskaper och förmågor som behövs för att ta
ställning till och fatta beslut om sin framtid behöver skolan arbeta med studie- och
yrkesvägledning på ett individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt.
I Knivsta kommuns finns det inom den kommunala grundskolan endast en SYV ( Studie- och
yrkersvägledare) motsvarande en tjänst om 70%. I den kommunala skolan årskurs 1-9 finns
det idag 2 300 elever.

Sida 2 av 3

I dagsläget finns två heltidsanställdda psykologer för de kommunala skolornas elever.
Behovet av psykologstöd i både förebyggande arbete och arbete med utredningar är stort.
Många elever har behov av utredningar för att få kontakt med Landstinget. Även skolorna har
behov av utredningar för att hitta rätt anpassningar för elever i behov av särskilt stöd.
Eftersom utredningar är väldigt tidskrävande, finns för psykologerna nästan ingen tid att
stödja personal i ett handledande och förebyggande syfte. Med en utökning är det möjligt att
för psykologen arbeta utifrån sitt uppdrag, att hjälpa skolan som organisation att se både
problem och möjligheter ur elevens perspektiv.
Total summa Aktiv personalpolitik
3 750 000 kr
Förslag lönepolitiska satsningar
1 475 000 kr
Förslag enligt insatser för särskild vald
personal, totalt
1 979 000 kr
Återstår

296 000 kr

Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget håller sig inom den budgeterade ramen.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommunchef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

X

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
En satsning på skolpsykolog samt studie- och yrkesvägledare ger ökad kompetens i
organisationen och bättre handledning kring elevens lärandemiljö vilket i sin tur möjliggör för
läraren att fokusera ytterligare på undervisningen.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Hela satsningen är en inriktning för att stärka barns lärande.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej

X

