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Yttrande avseende revisionsrapporten om Elevhälsan
Sammanfattning
På uppdrag av Täby kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av Elevhälsan
inom den kommunala skolhälsan. Revisorerna bedömer att barn- och grundskolenämnden
behöver säkerställa att Elevhälsan är förebyggande och hälsofrämjande, att resurser till
utbildning fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov och att i övrigt beakta
rapportens slutsatser och rekommendationer.

Barn- och grundskolenämnden yttrar i korthet följande:




Skolorna arbetar genom det systematiska kvalitetsarbetet med ständiga förbättringar
avseende det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
En översyn av kommunens hyressättningsmodell pågår.
Revisionsrapportens alla slutsatser och rekommendationer beaktas i det fortsatta
arbetet.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner utbildningschefens förslag till yttrande på
revisionsrapporten om Elevhälsan.

Ärendet
Bakgrund
På uppdrag från Täby kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av
Elevhälsan inom den kommunala skolhälsan. Uppdragen ingår i revisionsplanen för år 2017.
Barn- och grundskolenämnden ger utbildningschefen i uppdrag att yttra sig om rapportens
slutsatser. Revisorerna bedömer att barn- och grundskolenämnden behöver beakta
nedanstående punkter.
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Revisionens synpunkter
Mot bakgrund av granskningen bedömer revisorerna att barn- och grundskolenämnden:
1. Ska tillse att Elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande (2 kap. 25 §
Skollagen)
2. Bör följa upp att resurser till utbildning fördelas efter elevernas olika förutsättningar
och behov (2 kap. 8a § Skollagen). Grunden för påpekandet är fördelningen av
lokalkostnaderna och konsekvenserna som detta kan få på förutsättningarna att möta
varje elevs behov och för att utbildningen ska vara likvärdig.
3. I övrigt ska beakta rapportens slutsatser och rekommendationer.

Svar på revisionens synpunkter
1. Varje rektor planerar elevhälsans arbete i en lokal arbetsplan som en del av varje
skolenhets systematiska kvalitetsarbete. Den lokala arbetsplanen innehåller mål,
indikatorer och arbetssätt som följs upp i en prognos och i en kvalitetsredovisning.
Genom det systematiska kvalitetsarbetet arbetar varje skola med ständiga
förbättringar. Centralt i rektorers planeringsarbete är att lägga än mer fokus på det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet för elevhälsan.
2. En översyn av kommunens hyressättningsmodell pågår och beräknas vara klar inom
kort.
3. Barn- och grundskolenämnden beaktar revisionsrapportens alla slutsatser och
rekommendationer i det fortsatta arbetet.
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