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Finansiering av skolhälsovården i förskoleklass
Riksdagen beslutade den 20 mars 2002 om nya bestämmelser gällande skolhälsovården (prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet).
Skolhälsovården utökas till att gälla även elever i förskoleklass. Fristående
skolor ska också erbjuda skolhälsovård i sina förskoleklasser. Den första hälsokontrollen som tidigare har ägt rum under det första läsåret i den obligatoriska skolan ska i stället äga rum under året i förskoleklassen.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2003.
Kommunförbundet och regeringen har kommit överens om att kommunerna
ska kompenseras i enlighet med finansieringsprincipen. Kompensationen ska
täcka kostnaderna för en hälsokontroll av elever i förskoleklassen samt viss
akutvård. Detta beräknas kosta 400 kronor per elev.
Överenskommelsen innebär att det för halvåret 2003 tillförs 20 miljoner kronor i det generella statsbidraget och ytterligare 20 miljoner kronor från och
med år 2004. Kommunförbundet har godkänt denna reglering under förutsättning att frågan om kostnader för förskoleklassernas elevhälsa får prövas
när införandet av verksamhetsområdet ”elevhälsa” införs även för denna
grupp.
Tabell 1. Kompensation för skolhälsovård för elever i förskoleklass
Belopp
Mkr
Kr/invånare

2003

2004

2005

20

40

40

2

4

4

osv
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Barnavårdscentralen ska även i fortsättningen utföra 5½-årskontrollen. Från
förskoleklass till och med år 9 ska tre hälsokontroller utföras av skolhälsovården.
Det finns inga hinder för att en kommun och ett landsting kommer överens
om en annan fördelning av vad som ska ingå i hälsokontrollerna vid barnavårdscentralen respektive skolhälsovården. I dessa fall ska reglering av ersättningen också ingå i denna överenskommelse.
Ytterligare frågor angående cirkuläret kan ställas till Sofia Larsson, skolsektionen tfn 08-452 7938 eller e:post sofia.larsson@svekom.se
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