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Granskning av elevhälsan
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Burlövs kommun genomfört en
granskning av elevhälsoverksatnheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2019. Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport.
Vår sammanfattande bedömning är att utbildnings- och kulturnämnden har en i huvudsak
ändamålsenlig styrning och uppföljning av elevhälsan. Även om det under intervjuer ges
uttryck för att det stundtals råder resursbrist bedömer vi att styrning och resursfördelningen ger
tillräckliga förutsättningar för att tillgången till elevhälsans olika kompetenser ska kunna
avgöras av rektor på respektive skola, dock inom ramen for rådande budgetbegränsningar. Vi
konstaterar samtidigt att det finns utmaningar när det gäller att säkerställa en likvärdig
fördelning av elevhälsans resurser till samtliga elever. Dels har mindre skolenheter inte samma
ekonomiska möjligheter att erbjuda tillgång till elevhälsopersonal som de större skolenheterna.
Dels riskerar fördelningen av elevhälsoresurserna att fokuseras på de mest utåtagerande
eleverna och att elever vars besvär inte syns lika tydligt riskerar att komma i andra hand.
När det gäller uppföljningsarbetet bedömer vi emellertid att det finns förbättringsmöjligheter
genom att dokumentationen gällande elevhälso arbetet blir mer omfattande. Här noterar vi dock
att det finns en medvetenhet hos både tjänstemän och förtroendevalda att åtgärder behöver
vidtas och att ett utvecklingsarbete har påbörjats. Med hänvisning till detta noterar vi att det
pågår ett arbete med att digitalisera dokumentations- och uppföljningsverktygen och att detta
förenklar både uppföljning och styrning framöver.
Vi noterar även att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden inte berör elevhälsoarbetet
och vårdgivaransvaret.
Revisorerna önskar svar från utbildnings- och kulturnämnden kring vilka åtgärder nämnden
avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen
tillhanda senast 2019-09-05.
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