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Uppföljning avseende åtgärder utifrån revisionsrapporten
om Elevhälsan
Sammanfattning
Mot bakgrund av revisionens synpunkter om Elevhälsan har följande åtgärder
vidtagits med aktuell lägesbeskrivning.
1. Varje skola planerar, genomför och följer upp skolans elevhälsoarbete
enligt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet. Alla skolor i kommunen
erbjuds stöd i främjande och förebyggande åtgärder inom ramen för
projekt som leds av Karolinska institutet.
Kompetensförstärkande insatser med fokus på det pedagogiska
uppdraget genomförs för elevhälsans alla yrkesgrupper.
2. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny hyressättningsmodell.
Modellen bidrar till en jämnare fördelning av lokalkostnader, vilket skapar
förutsättningar för att utbildningen oavsett skola blir mer likvärdig.
3. Barn- och grundskolenämnden beaktar revisionsrapportens slutsatser och
rekommendationer i det fortsatta arbetet.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden godkänner utbildningschefens redovisade
åtgärder med aktuell lägesbeskrivning som svar på revisionsrapportens
synpunkter om Elevhälsan.
Ärendet
På uppdrag av Täby kommuns revisorer har KPMG genomfört en
granskning av Elevhälsan inom den kommunala skolhälsan. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2017. Utbildningschefen har tidigare yttrat sig
om rapportens slutsatser. Förevarande tjänsteutlåtande innehåller en
nulägesbeskrivning av de åtgärder som genomförts.
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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.

Åtgärder med aktuell status
1. Varje rektor planerar elevhälsans arbete i lokal arbetsplan eller
elevhälsoplan som en del av varje skolenhets systematiska
kvalitetsarbete. Den lokala arbetsplanen innehåller mål, indikatorer och
arbetssätt som följs upp i särskild rapport under tidig vår och slutligen i en
kvalitetsredovisning i samband med läsårets slut. Genom det
systematiska kvalitetsarbetet arbetar varje skola med ständiga
förbättringar för att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.
Huvudmannen leder och organiserar elevhälsans arbete utifrån ett
salutogent förhållningssätt. Alla skolor i kommunen erbjuds metodstöd i
främjande och förebyggande arbetssätt inom ramen för det projekt som
leds av centrum för epidemiologi på Karolinska institutet.
Kompetensförstärkande insatser genomförs också på central nivå för
skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare. Fokus ligger på
läroplan och skollag, det vill säga det pedagogiska uppdraget.
2. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny hyressättningsmodell.
Modellen bidrar till en jämnare fördelning av lokalkostnader, vilket skapar
förutsättningar för att utbildningen oavsett skola blir mer likvärdig.
3. Barn- och grundskolenämnden beaktar revisionsrapportens slutsatser och
rekommendationer i det fortsatta arbetet.
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