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Svar på motion om hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar - Josefine
Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2019, § 257 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari
2020, § 22 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 april 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 mars 2020, § 18, med beslutet
att motionen tillstyrks, förutsatt att extra resurser tillkommer uppdraget. Kultur- och
utbildningsnämnden anser att hälsosamtal bör erbjudas till ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret om ungdomarna så önskar. För att kunna genomföra hälsosamtal för
denna grupp krävs en utökning av personalresurser motsvarande en skolsköterska om 40
procent, vilket motsvarar en kostnad om 250 tkr per år.
Vid kontakt med kultur- och utbildningsnämnden framgår att det i nuläget är totalt är
124 ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. I nuläget är 88 av de 124
ungdomarna i sysselsättning och behöver inget aktivt stöd från förvaltningen, men följs upp i
täta intervaller eftersom de snabbt kan förlora sin sysselsättning. Förvaltningen arbetar mer
aktivt med 36 ungdomar.
De åtgärder som kultur- och utbildningsförvaltningen vidtar inom ramen för kommunens
aktivitetsansvar är att löpande identifiera, hålla sig informerad om samt kontakta de
ungdomar som tillhör målgruppen. De ungdomar som är inskrivna i kommunens
aktivitetsansvar erbjuds lämpliga åtgärder utifrån ungdomens behov. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att ungdomen återtar eller påbörjar studier på gymnasial nivå. Förvaltningen
arbetar också förebyggande med trygga övergångar från årskurs 9 till gymnasiet.
Kommunledningskontoret ser positivt på motionärernas intentioner, men gör bedömningen
att extra medel inte kan tillföras kultur- och utbildningsnämnden för utökning av
personalresurs i nuläget. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska avslås.
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår följande förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Finansiering av eventuell utökning av personalresurs skall hanteras inom kultur- och
utbildningsnämndens fastställda budgetram.
Björn Wallin Salthammer (S), Anita Hedén Unosson (S), Daniel Filipsson (M) och Karl-Johan
Karlsson (C) föreslår att Simon Waerns ändringsförslag bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att kommunledningskontorets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Simon Waerns m fl ändringsförslag om bifall av motionen mot Boris
Jernskieggs förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla Simon Waerns förslag att bifalla motionen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Finansiering av eventuell utökning av personalresurs skall hanteras inom kultur- och
utbildningsnämndens fastställda budgetram.
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