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YTTRANDE

Utbildnings- och kulturnämnden

DATUM

DIARIENUMMER

2019-08-26

UKN/2019:112-007

Kommunrevisionen

Yttrande över kommunrevisionens granskning av
elevhälsan
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens elevhälsa. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för 2019. Revisionen berör grundskolan och har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda tjänstemän samt med ordförande och förste vice ordförande för utbildnings- och kulturnämnden. Revisionen har skett under våren 2019. Utifrån
KPMG’s bedömning och slutsats lämnar man följande tre rekommendationer till utbildningsoch kulturnämnden:
-

att tillse att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden även inkluderar elevhälsoarbetet och dess vårdgivande ansvar

-

att säkerställa att uppföljning och dokumentation gällande elevhälsoarbetet blir mer omfattande.

-

att säkerställa att samtliga elevers resursbehov utvärderas likvärdigt och inte påverkas av
andra faktorer. Insatser ska göras utifrån olika elevers förutsättningar och behov oberoende av storleken på skolan och vilka andra behov som eleverna kan tänkas ha.

Utbildnings- och kulturnämnden avser att hantera rekommendationerna enligt följande:
-

Gällande reglementet:
Reglementet för utbildnings- och kulturnämnden föreslås kompletterats så att det även
inkluderar elevhälsoarbetet och dess vårdgivande ansvar (se bilaga).

-

Gällande uppföljning och dokumentation:
Förvaltningen ges i uppdrag att fullfölja de påbörjade förbättringsinsatserna. Rektorer som
arbetar i grundskola har inför höstterminen fått i uppdrag att planera och utvärdera lokala
aktiviteter löpande under läsåret. Tillsammans med pedagoger och elevhälsans olika professioner har rektor i uppdrag att årligen analysera skolans elevhälsoarbete på organisations-grupp- och individnivå. Förvaltningen kommer sedan att göra en kommunsammanställning i samband med årsredovisningen.

-

Gällande skyldigheten att säkerställa likvärdigheten:
Genom den årliga kommunsammanställningen kommer förvaltningen samt utbildningsoch kulturnämnden att ha tillgång till ett kvalitativt beslutsunderlag för kommande års resursfördelning. Inför varje nytt budgetår kommer en bedömning av de mindre skolornas
resurser till elevhälsa att göras.
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Bilaga
Tjänsteskrivelse 2019-07-02, Komplettering av reglemente för utbildnings- och kulturnämnden
gällande medicinsk elevhälsa
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