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Sammanfattning 
 
Kommunrevisionen i Laholm har under våren 2012 granskat elevhälsan under Barn- och 
ungdomsnämnden (BUN). Syftet med djupgranskningen är att få svar på nedan angivna 
revisionsfråga: 
 
Finns i kommunen en ändamålsenlig styrning av elevhälsan och förutsättningar för att kunna 
bedriva elevhälsoverksamhet i enlighet med gällande skollag? 
 
Följande slutsatser föreligger, baserat på våra bedömningar, utifrån iakttagelser och 
analyser. 
 

• Elevhälsan arbetar ändamålsenligt och uppfyller således de krav skollagen ställer på 
verksamheten. 

 
• Det finns en uppdragsbeskrivning som tydliggör elevhälsans verksamhetsmål, 

uppdragsbeskrivningen är förankrad och anses ”levande” av medarbetarna. 
 

• Befintlig organisationsstruktur upplevs överlag påverka verksamheten positivt.  
 

• Samverkan i och mellan teamen anses fungera väl. 
 

• Kopplingarna mellan nämndens mål och elevhälsans egna mål är otydliga, vilket 
medför svårigheter att kartlägga elevhälsans bidrag till nämndens måluppfyllelse. 

 
• Det är oklart hur relevanta styrdokument är implementerade, dokumentationen 

kring detta är inte fullständig. 
 

• Det görs få brukarundersökningar, vilket kan underminera möjligheterna till en 
heltäckande uppföljning av elevhälsans prestationer/verksamhetsresultat. 

 
• Det saknas i vissa fall ändamålsenliga samtalsrum för dialog mellan personal och 

elev, vilket kan innebära att sekretessen inte säkerställs fullt ut. 
 

• Det råder en obalanserad könsfördelning i elevhälsans personalgrupp. 
 
Rekommendationer 
 
I linje med ovan presenterade iakttagelser och analyser rekommenderas att BUN diskuterar: 
 

• om det är befogat att göra kopplingarna tydligare mellan nämndsmålen och 
elevhälsans egna mål, så att prestationerna direkt kan påverka måluppfyllelsen för 
BUN. 

 
• hur elevhälsan säkerställer att styrdokument, som tangerar elevhälsans 

verksamhetsområde, är ändamålsenligt implementerade. 
 

• om brukarorienterade undersökningar skulle kunna utveckla förutsättningar för 
kvalitetsarbetet. 



 
• hur sekretessen säkerställs i samband med samtal/tjänsteutövning gentemot 

enskilda elever utifrån de lokaler/miljöer som nyttjas för ändamålet. 
 

• om den obalanserade könsfördelningen bland personalen inom elevhälsan kan 
motverkas på sikt samt om den får några konsekvenser bland eleverna. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 

 
De förtroendevalda revisorerna har i revisionsplanen för år 2012 beslutat att genomföra en 
granskning av kommunens elevhälsa. Aktuell granskningsrapport för Laholm presenterar 
resultat inklusive bakgrund, syfte, metod, kritier etc.  
 
Skollagen och elevhälsan 

Den nya skollagen anger aktuella bestämmelser som tillämpas från den första juli 2011. 
Nyheterna och skillnaderna gentemot föregående lagtext handlar främst om att: 

• elevhälsa blir ett nytt begrepp i skollagen 

• elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll blir tydligare 

• elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser 

• alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator 
och personal med specialpedagogisk kompetens 

• nya sekretessbestämmelser föreligger 

Skolan ska se till att eleverna har en god miljö för sin kunskapsutveckling och personliga 
utveckling. Elevhälsan skall vara verksam med mer generellt orienterade uppgifter 
beträffande elevernas arbetsmiljö, exempelvis skolans värdegrund, arbete mot kränkande 
behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och 
samlevnadsundervisning. En avsikt med bestämmelserna har varit att stimulera samverkan 
mellan den särskilda elevvården (kurator och psykolog), skolhälsovården och de 
specialpedagogiska insatserna.  

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det 
individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder 
för varje elevs lärande och utveckling. Även om elevhälsans tyngdpunkt främst ska vara 
förebyggande och hälsofrämjande, ska det även vara möjligt för eleverna att erhålla 
begränsade sjukvårdsinsatser. Huvudmannen avgör bemanningens storlek och vilken 
sakkunskap som behövs utifrån lokala behov och premisser. 

Färsk rapport 

Den icke vinstdrivande organisationen Friends, vars uppdrag är att stoppa mobbing, 
publicerade i augusti 2012 en rapport som signalerar om en relativt tuff vardag för många 
elever i Sverige.  

Datainsamlingen till Friendsrapporten 2012 har gjorts under läsåret 2011/2012, mellan den 
1 augusti 2011 och den 30 juni 2012. Datainsamlingen har genomförts via åldersanpassade 
webbenkäter i skolor som samarbetar med Friends. Totalt har 13 267 elever på 61 skolor 
besvarat enkäterna. 



Sammanfattning: 

Kränkningar 

 
• 29 % av eleverna i årskurs 3-6 och 19 % i årskurs 6-9 i kartläggningen har någon gång 
under det senaste året har blivit kränkta av en annan elev på skolan. 

• 14 % av eleverna i årskurs 3-6 och 8 % av eleverna i årskurs 6-9 i kartläggningen är utsatta 
för mobbning. 

• Verbala kränkningar såsom hot, elaka ord och ryktesspridning är den vanligaste formen av 
kränkningar bland både de yngre och de äldre barnen i kartläggningen. 

• Den vanligaste orsaken till kränkningar enligt kartläggningen är faktorer som sport, 
kläder, musik och intressen. 

Trygghet och trivsel 

 
• Bland elever i årskurs 6-9 som känner sig trygga i skolan upplever 72 % i kartläggningen 
att de har någon i personalen som de kan prata med. Motsvarande siffra för otrygga elever 
är 40 %. 

• 44 % av eleverna i årskurs 6-9 i kartläggningen upplever att personalen inte säger till när 
de får veta att en elev har behandlats illa. 

Otrygga platser 

 
• 14 % av eleverna i årskurs 3-6 och 12 % i årskurs 6-9 känner sig otrygga på skolans 
toaletter. Även omklädningsrum, internet och korridorer hamnar högt på listan över 
otrygga platser. 

Delaktighet och kännedom om skolans likabehandlingsarbete 

 
• 66 % av eleverna i årskurs 3-6 i kartläggningen känner till att läraren har pratat om 
skolans likabehandlingsplan. 

• I årskurs 6-9 känner 27 % i kartläggningen till vad som står i skolans likabehandlingsplan 
och 49 % känner delvis till vad som står. 

• 25 % av eleverna i årskurs 6-9 i kartläggningen upplever inte att de är delaktiga i skolans 
likabehandlingsarbete. 

Då den nya skollagen betonar vikten av det förebyggande arbetet är exempelvis mobbing 
och kränkande behandling viktiga områden att belysa för skolan och elevhälsan. Rapporten 
indikerar att det sannolikt finns mer att göra för att utveckla arbetsmiljön på skolorna 
generellt 



Riskbedömning 

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna måste anpassa sig så att verksamheten 
uppfyller angivna krav. Kommunerna måste skapa förutsättningar i termer av ekonomi, 
personal och organisation, och i sådana förändringsprocesser finns det risk för att de 
planerade insatserna inte exakt överensstämmer med de senare faktiska behoven.  

Djupgranskningar som genomförs skall enligt god revisionssed föregås av en 
riskbedömning. Revisorerna bedömer konsekvens och sannolikhet, det vill säga hur 
allvarligt det är eller blir om händelsen eller företeelsen förekommer eller realiseras, samt 
hur troligt det är att händelsen/företeelsen finns eller inträffar. 
 
Nedan anges den riskbedömning som föranleder att en djupgranskning av 
elevhälsoverksamheten initierats.  
 

Konsekvenser av en icke ändamålsenligt 
elevhälsoverksamhet: 

Sannolikheten för en icke ändamålsenlig 
elevhälsoverksamhet påverkas av följande 
faktorer: 

Otillräcklig tillgång till kompetens inom 
elevhälsa kan exempelvis ge allvarliga 
inlärningssvårigheter, öka riskerna för 
mobbing, samt försvåra för barn med behov 
av särskilt stöd.  
 
Det finns risk att personal inom elevhälsan 
upplever arbetssituationen som 
otillfredsställande.  
 
Vårdnadshavarna och eleverna kan få 
reducerat förtroende för skolan och 
kommunen som organisation. 
 
Skattemedel riskerar att nyttjas felaktigt.  

 

Skolverket har publicerat flera 
undersökningar som påvisar brister i 
elevhälsoverksamheten runt om i landet. 
 
Kontrollmoment inom elevhälsa nämns inte 
i berörda nämnders internkontrollplaner. 
 
Många aktörer (skolan, BUP, socialtjänsten, 
primärvården, ungdomsmottagningar, 
hälsostrateger etc) är inblandade i elevers 
hälsoutveckling, vilket kan ge upphov till 
otydliga ansvarsgränser. 
 
Elevhälsoverksamhet generellt i landet har 
varit föremål för ekonomiska nedskärningar 
i flera kommuner.  

 

 

Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
 
Motivet till aktuell djupgranskning är att få svar på nedan angivna revisionsfråga: 
 
Finns i kommunen en ändamålsenlig styrning av elevhälsan och förutsättningar för att kunna 
bedriva elevhälsoverksamhet i enlighet med gällande skollag? 
 
Förutsättningar ovan innefattar främst styrningsmässiga, organisatoriska, personella och 
ekonomiska aspekter.  

 
Aktuell granskning belyser inte: 
 

• hälsofrämjande insatser från lärare och pedagogisk operativ personal 
• elevhälsans operativa processer och rutiner 
• elevernas eller vårdnadshavarnas åsikter om elevhälsan 

 
Lärarnas bidrag är således inte direkt föremål för aktuell granskning, dock är det relevant 
att undersöka hur samverkan sker mellan elevhälsan och pedagogisk personal. Ett bra 



samarbete skapar goda förutsättningar för elevhälsan, vilket är huvudfrågan i föreliggande 
revisionsprojekt. 
 

Revisionskriterier 
 
Den nya skollagen anger vilka krav som elevhälsoverksamheten skall leva upp till, se nedan. 
Utifrån bakgrunden till lagen och lagtext har revisionskriterier formulerats.  
 

Skollagen 2 kap. 25 – 28 § 

Elevhälsa 

Elevhälsans omfattning 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.  

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  

26 § En huvudman för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i 

svenska för invandrare får för sina elever anordna sådan elevhälsa som avses i 25 §.  

Hälsobesök 

27 § Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök 

som innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök 

som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. 

Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra 

begränsade hälsokontroller.  

Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen i stället för under 

utbildningen i en sådan skolform som avses i första stycket.  

Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som 

innefattar en allmän hälsokontroll.  

Enkla sjukvårdsinsatser 

28 § Elever som avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. 

Kriterier 
 
Utifrån nedanstående kriterier bedömer revisionen om styrningen och förutsättningarna är 
ändamålsenliga. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda. 
 
 



Elevhälsan har ett uppdrag som beskriver mål/uppgifter samt ansvarsfördelning. 
 
Varje elev i förskoleklasserna, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan har tillgång* till elevhälsoverksamhet. 
 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. 
 
Elevhälsoverksamheten har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator 
samt personal med specialpedagogisk kompetens. 
 
Varje elev i grundskolan och grundsärskolan erbjuds minst tre hälsobesök som 
innefattar allmänna hälsokontroller. 
 
Varje elev i grundskolan och grundsärskolan erbjuds dessutom andra begränsade 
hälsokontroller (syn, hörsel etc). 
 
Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan erbjuds minst en allmän 
hälsokontroll. 
 
Varje elev (i ovan nämnda skolformer) kan vid behov anlita elevhälsan för enkla 
sjukvårdsinsatser.  
 
Arbetsformerna i elevhälsan orienteras mot elevernas arbetsmiljö med uppgifter som 
rör exempelvis skolans värdegrund, arbete mot kränkande behandling, undervisning 
om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och 
samlevnadsundervisning.  

Arbetsformerna stimulerar samverkan mellan den särskilda elevvården (kurator och 
psykolog), skolhälsovården och de specialpedagogiska insatserna samt vid behov 
externt med regionens sjukvård och kommunens socialtjänst.  

 
 
* Begreppet ”tillgång till” är valt för att vara anpassat till olika skolors förutsättningar. Av 
skollagens förarbete framgår att man inte anser det vara rimligt att det på små skolor 
ständigt ska tillhandahållas en skolläkare, kurator eller någon annan av de nämnda 
yrkeskategorierna.  

 
Granskningsansvarig 
 
Granskningsansvarig är Laholms kommuns sakkunnige biträde Kristian Hafskjär.  

 
 
 
 
 
 



Metod 
 
Granskningen har två målgrupper som är föremål för intervjuer: 

 
Målgrupp 1 (chefer) 
 

• chefer för elevhälsa 
• rektorer 

 
Målgrupp 2 (operativ personal) 
 

• skolläkare 
• skolsköterskor 
• psykolog 
• kuratorer 
• specialpedagoger 
• representanter från socialkontoret 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat av granskningen 
 
Nedan anges för granskningen relevant fakta om elevhälsan i Laholm, följt av iakttagelser, 
analys och rekommendationer. Referenserna utgörs av elevhälsans kvalitetsredovisning 
2011, uppdragsbeskrivningen (handlingsplaner) samt Barn- och ungdomsnämndens 
nämndsplan för 2012. 

 
Elevhälsan i Laholm  
 
Elevhälsan ingår i stödenheten för barn och unga tillsammans med grundsärskolan med 
specialenheten, öppna fritidsverksamheten, resursskolan, hemspråksundervisningen och 
öppna förskolan. Två chefer leder den fristående verksamheten (rektorerna ansvara inte för 
elevhälsan och är inte heller elevhälsopersonalens chefer), som är organiserad i olika 
geografiska områden, enligt bild 1 nedan. 
 

 
 
Bild 1. Elevhälsans organisation inom grundskolan (elevhälsan finns även på Osbeckgymnasiet). 
 
 

Elevhälsans två 
chefer 

TILLGÅNGEN 
 
Psykolog 
Spec. ped 
Talped. 
Logoped  

 
 

ELEVHÄLSAN I 
VEINGESPÅRET 
 
Skolsköterskor 
Kuratorer 
Spec. ped 

 

ELEVHÄLSAN I 
VÅXTORPSSPÅRET 
 
Skolsköterskor 
Kuratorer 
Spec. ped 

 

ELEVHÄLSAN I 
LAGAHOLMSSPÅRET 
 
Skolsköterskor 
Kuratorer 
Spec. ped 

 

VEINGESKOLAN 
F-9 

KNÄRED F-9 
GENEVAD F-3 
AHLA F-3 

REGNBÅGEN 
DALKULLA 
LILLA TJÄRBY 
ÄNGSKULLA 
HATTSTUGAN 
VILLEKULLA 

VÅXTORPSSKOLAN 
F-9 
HISHULT F-6 

SKOTTORP F-6 
VALLBERGA F-6 
YSBY F-3 

VALLMON 
MUMINDALEN 
BULLERBYN 
ÅKERLYCKAN 
 

GRUNDSÄRSKOLAN 
SPECIALENHETEN 

PARKSKOLAN F-6 
 

LAGAHOLMS-
SKOLAN 7-9 

MELLBYSTRAND F-6 
BLÅKULLA F-3 
GLÄNNINGE F-3 
 

GRÖNKULLA 
GLÄNNINGESJÖ 
JUNIBACKEN 
MELLBY 
BLÅKULLA 
SOFIERO 
SJÖKULLA 
TÄPPAN 



Kompletterande information: 
 

• KUN köper in tjänster från BUN för Osbecksgymnasiets räkning.  
• Tillgångens personal arbetar över hela kommunen. 
• 2011 års totala budget var 9,6 miljoner kronor. 
• Elevhälsan har sammantaget 18,7 heltidstjänster: 

- 7 skolsköterskor 
- 6 kuratorer 
- 5 specialpedagoger 
- 1 skolpsykolog 
- 1 logoped 
- 1 talpedagog 
- 1 skolläkare (köps in på timbasis) 
 

Det finns en uppdragsbeskrivning/handlingsplan som definierar fem prioriterade mål för 
elevhälsan: 
 

- Arbeta vägledande 
- Arbeta hälsofrämjande, förebyggande och utvecklande 
- Samverka internt och externt 
- Dokumentera, analysera och utvärdera 
- Kvalitetssäkringsuppdraget 

 
Varje år skrivs en kvalitetsredovisning för elevhälsan som utgår från ovan angivna 
målområden.  
 
Iakttagelser 
 
Följande iakttagelser kan göras utifrån genomförda intervjuer samt studier av handlingar 
med kopplingar till elevhälsan: 
 
Uppdragsbeskrivning/handlingsplan 
 
Det finns en uppdragsbeskrivning som verksamhetschefen upprättat. Utifrån den har en 
handlingsplan formulerats, vilken utgår från elevhälsans fem mål. Varje mål belyses och 
anger vad respektive funktion (skolsköterska, kurator, specialpedagog) skall göra för att 
bidra till måluppfyllelsen. Enligt intervjuerna är uppdragsbeskrivningen/handlingsplanen 
känd bland personalen och dokumentet anses som ”levande”. Specialistkompetensen 
(skolläkaren, psykologen, logopeden etc) är inte nämnd i uppdragsbeskrivningen.  
 
Organisationsmodellen 
 
I Laholm är det två aspekter ur ett organisatoriskt perspektiv som bör uppmärksammas. För 
det första är elevhälsopersonalen inte anställd av rektorer utan elevhälsan är en fristående 
del av skolan. Elevhälsan leds av två chefer som delar uppdraget i två halvor, en medicinsk 
(skolsköterskor) och en mer pedagogisk (kuratorer, specialpedagoger) del.  
 
För det andra så finns en geografisk uppdelning av personalen där medarbetarna ingår i 
olika team. Varje team har ett geografiskt ansvarsområde enligt bild 1 ovan. Personalen på 
”tillgången” arbetar dock över hela kommunen. 
 



Samtliga respondenter i elevhälsan är positiva till denna organisationsmodell. De upplever 
fördelar av att inte tillhöra en rektor, vilket i praktiken innebär att man exempelvis anser det 
vara enklare att arbeta enligt uppdraget. Andra vinster nämns också, bland annat att 
likvärdigheten gentemot eleverna främjas genom den geografiska spåruppdelningen.  
 
De intervjuade rektorerna har olika åsikter om organisationsstrukturen. En del anser att 
befintlig modell är ändamålsenlig, andra upplever vissa nackdelar. Några rektorer tycker 
exempelvis att det hade funnits fördelar med att vara chef över elevhälsopersonalen i de fall 
något inte fungerar eller om åsikter angående åtgärder/insatser divergerar. Någon rektor 
hävdar att det ibland blir problem med att synkronisera elevhälsans schema med skolans 
arbetsplanering. På socialkontoret har det i något fall upplevts som merarbete att ett ärende 
kräver kontakt med både rektor och elevhälsans chefer.  
 
Samverkan i och mellan team 
 
En klar majoritet av elevhälsopersonalen anser att det lokalt i teamet fungerar väl med 
samarbete och kommunikation. Man upplever att ett helhetsperspektiv genomsyrar enskilda 
elevärenden och risken för att en elev skall hamna i ett tomrum mellan de olika 
yrkeskategorierna är begränsad. Risken bedöms således vara liten att ingen profession 
(skolsköterska, kurator eller specialpedagog) ska ta ansvar för en elev och dennes situation. 
 
Respondenterna upplever även att det finns en flexibilitet över team- och spårgränserna. Det 
vill säga att benägenheten att assistera varandra utanför de faktiska geografiska områdena, 
vid behov, är relativt hög. Varje profession träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte över 
spårgränserna. 
 
Lagstadgade krav 
 
Samtliga intervjuade medarbetare inom elevhälsan anser att skollagen till fullo är uppfylld. 
Med andra ord anses varje elev ha tillgång till elevhälsans tjänster utifrån medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska perspektiv. Även hälsokontroller, 
hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser genomförs/tillhandahålls. Man upplever också att 
elevhälsan har en förebyggande och hälsofrämjande roll. 
 
Förankring mot nämndsmål 
 
Elevhälsan nämns inte i samband med något inriktnings- eller effektmål för BUN. 
Elevhälsan får generellt ett begränsat utrymme i nämndsplanen (2012), verksamhetsplanen 
(2012) och nämndens årsredovisning (2011). 
 
De handlingar som elevhälsan tagit fram i egen regi anger inte heller några nämndsmål. 
Varken kvalitetsredovisningen eller uppdragsbeskrivningen (handlingsplanen) förklarar 
vilka nämndsmål som utgör ledstjärnor för elevhälsoverksamheten.  Elevhälsan har dock 
egna mål som utgår från skollagens krav, se ovan.  
 
I nämndsplanen för 2012 finns ett avsnitt som innehåller nyckeltal och verksamhetsmått. 
Där anges endast antalet årsarbetare inom elevhälsoteamen, inga värden kopplade till 
resultat eller prestation kan noteras.  
 
 
 
 



Styrdokument 
 
Förutom lagstadgade krav (skollagen etc) påverkas elevhälsan av lokala och regionala 
styrdokument. Exempelvis tangerar Halländsk policy (riktlinjer för barn och ungdomar i 
behov av särskilt stöd), Folkhälsopolicy och Drogförebyggande arbete i Laholms kommun, 
elevhälsans verksamhetsområde. 
 
I kvalitetsredovisningen eller uppdragsbeskrivningen nämns inga styrdokument utöver de 
lagstadgade kraven. Under intervjuerna har endast någon enstaka respondent nämnt något 
styrdokument utöver skollag etc.  
 
Elevhälsan är som tidigare nämnts en del av stödenheten, och i deras handlingar nämns den 
Halländska policyn flera gånger. Dock finns det inte heller där någon tydlig information om 
vad elevhälsan åstadkommit för att implementera aktuellt styrdokument.   
 
Uppföljning 
 
Elevhälsans verksamhet följs upp på olika sätt. Kvalitetsredovisningen är ett dokument som 
årligen presenterar fakta, beskrivningar, analyser, resultat och brister som personalen och 
cheferna noterat utifrån de mål som föreligger.  
 
Cheferna för elevhälsan genomför en del muntliga avstämningar gentemot rektorer. Syftet 
är att kontrollera att samverkan med skolledningen fungerar på ett ändamålsenligt sätt och 
att elevhälsans tjänster skapar nytta bland elever och lärare. 
 
Den uppföljning som genomförs fokuserar på medarbetarna och deras agerande, ofta med 
betoning på samverkan med skolledning enligt ovan. Få indikationer finns om 
brukarorienterade avstämningar. Några respondenter anger att enkäter finns för enskilda 
uppdrag och elevärenden, men att dessa enkäter användes mer frekvent förr. Undertecknad 
har inte kunnat notera några dokumenterade utvärderingar/mätningar av vad elevhälsans 
direkta eller indirekta brukare anser om verksamheten eller tjänsterna.  
 
Bemanning/personaltäthet 
 
Cirka hälften av de intervjuade inom elevhälsan upplever att personalen är underbemannad i 
relation till lagstadgade krav och faktiskt behov på skolorna. Även en del rektorer är av 
samma uppfattning. Emellertid är ingen respondent starkt kritiskt, det finns en generell 
förståelse för att erforderliga medel inte är oändliga.  
 
Under samtalen anges att det varierar mellan att det går en medarbetare på heltid 
(skolsköterska, specialpedagog eller kurator) på 400 elever upp till 900. Skolläkaren och 
psykologen etc har av naturliga skäl en betydligt lägre dimensionering.  
 
Lokaler/samtalsrum 
 
Några respondenter uttalar ett visst missnöje med förutsättningarna för samtal och 
tjänsteutövning med enskilda elever. Det som upplevs otillfredsställande är dels bristen på 
ändamålsenliga samtalsrum. På mindre skolenheter är det inte ovanligt att samtal får 
genomföras i korridorer eller i andra offentliga miljöer. Någon respondent hävdar att en 
”skrubb” är flitigt använd på en skola. 
 



Varje medarbetare inom elevhälsan har ett eget arbetsrum, men även där finns det 
synpunkter på att dörrar och väggar är för lyhörda på vissa skolor. Enligt uppgift ska 
berörda ha påtalat detta i flera år utan att åtgärder vidtagits. 
 
Samverkan med rektorer 
 
Enligt intervjuerna med elevhälsopersonalen så varierar graden av samverkan med rektorer, 
vilket även är dokumenterat i kvalitetsredovisningen för 2011. Här uttrycker man det enligt 
följande: 
 
Samarbetet mellan elevhälsan och spårets rektorer/förskolechefer är ojämnt, från mycket bra till 
riktigt dåligt. 
 
Flera faktorer påverkar samverkan mellan elevhälsan och rektorerna, åtskilliga orsaker 
anges för att försöka förklara varför brister uppstår. En återkommande kommentar är att 
rektorerna upplevs stressade och ibland har svårt att prioritera kontakten och dialogen med 
elevhälsan. Rektorsgruppen som helhet har dessutom kantats av en del sjukskrivningar och 
uppsägningar, vilket ofta får konsekvenser i någon form.  
 
I detta sammanhang skall det också klargöras att flera respondenter är nöjda, vissa till och 
med mycket nöjda, med hur samarbetet och kommunikationen med skolledningen fungerar, 
vilket också kvalitetsredovisningen understryker. De rektorer som intervjuats uttrycker 
överlag en viss tillfredsställelse, de sätter värde på hur elevhälsan arbetar och de resultat 
som erhålls.  
 
Extern samverkan 
 
Elevhälsan har kontakt med en del externa aktörer såsom kommunens socialtjänst, 
ungdomsmottagningen, BUP etc. Respondenterna har olika åsikter om hur den externa 
samverkan fungerar. Några vill belysa svårigheter med otydliga ansvarsgränser, vem som 
ska göra vad, vilka aktörer som ska ta kostnader för elevärenden etc. Andra uttrycker 
samarbetet med mycket positiva ordalag. Således är det svårt att dra någon slutsats kring 
vilken den generella uppfattningen är om den externa samverkan. Ur det andra perspektivet 
är socialkontoret överlag tillfreds med hur samverkan mellan dem och elevhälsan fungerar.  
 
Elevhälsopersonalens könsfördelning 
 
Bland medarbetarna i elevhälsan är en stor majoritet kvinnor. Endast skolläkaren, 
psykologen och en kurator är män. Ingen analys eller kommentarer har kunnat noteras 
kring detta faktum (vad detta får för eventuella följder) i elevhälsans handlingar. 
Intervjuerna ger också indikationer om att genusperspektivet inte diskuterats nämnvärt.  
 
Analys, bedömning och förslag till rekommendationer 
 
Nedan analyseras iakttagelserna utifrån definierade revisionskriterier samt övriga regelverk, 
riktlinjer och allmän kommunal praxis. Avsnittet avslutas med granskningsansvariges 
förslag till åtgärder.  
 
 
 
 



Analys 
 
Enligt de bedömningar som gjorts uppfyller elevhälsan i Laholm samtliga revisionskriterier 
och bedriver således en ändamålsenlig verksamhet. Det finns styrning från 
verksamhetschefen till elevhälsan via en uppdragsbeskrivning som bryter ner målen i en 
handlingsplan. Denna tillämpas i en hög omfattning, vilket medför att de lagstadgade 
kraven uppfylls, inte minst tack vare ett bra samspel i och mellan teamen.  
 
Det finns dock iakttagelser som kräver en djupare analys. Nedan anges områden som mer 
eller mindre bör bli föremål för elevhälsans utvecklingsarbete och diskussioner på sikt.  
 
Otydliga kopplingar till nämndens mål 
 
I styrprinciperna anges exempelvis: 

• Utgångspunkten för all verksamhet är fastställda mål. Av målen framgår verksamhetens 
inriktning, omfattning, kvalitet utifrån ekonomiska förutsättningar.  

• Kunskapen om resultaten i verksamheten skall ligga till grund för framtida styrning. 
Uppföljning, utvärdering och omprövning är centrala delar i styrningen och skall ske 
kontinuerligt på alla nivåer i organisationen. Det gäller såväl ekonomi som prestation.  

I aktuellt fall nämns aldrig elevhälsan i BUNs mål, vilket gissningsvis beror på att 
elevhälsan är en stödfunktion till skolans pedagogiska personal, dessutom är elevhälsan 
lagstadgad. BUNs inriktningsmål illustreras nedan på bild 2. 
 
I nämndens verksamhetsplan anges strategier för varje mål, elevhälsan lyser dock även där 
med sin frånvaro. Som nämndes ovan innehåller varken elevhälsans kvalitetsredovisning 
eller uppdragsbeskrivning/handlingsplan några nämndsmål heller (dock finns deras fem 
egna mål med).  
 
Det uppstår två risker med rådande situation. För det första kan elevhälsopersonalen 
uppleva en känsla av att inte tillhöra ett sammanhang, när alltför vaga kopplingar existerar 
mellan den relativt småskaliga elevhälsan gentemot nämnden eller kommunen som helhet. 
Det bör finnas en stark koppling mellan den enskilda medarbetarens prestationer, den 
samlade personalstyrkans (enhetens) arbetsresultat och kommunens/nämndens mål. Om 
denna koppling är tydlig och förankrad, (känd av personalen) förbättras ofta 
förutsättningarna för ändamålsenlig verksamhet. 
 
Den andra risken grundar sig på svårigheten att mäta verksamhetsresultat. Ofta finns det 
högre förväntningar än att endast uppfylla grundläggande lagstadgade krav. När en 
verksamhets prestationer inte direkt påverkar mätbara mål, så uppstår ibland frågetecken 
kring driftens kapacitet. Hur vet berörda intressenter om elevhälsan lever upp till politiska 
förväntningar eller förvaltningsrelaterade ambitioner? 
 
BUN har ett effektmål mål som lyder: 
 
Alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet.  
 
Här kan elevhälsan spela en tongivande roll, syftet med elevhälsan är att stödja eleverna så 
att läroplanernas mål nås. Dock kan ett mycket framgångsrikt år för elevhälsan sammanfalla 
med ett mediokert år för den pedagogiska verksamheten, vilket gör att måluppfyllelsen ändå 



blir blygsam. I det sammanhanget blir det få som upptäcker elevhälsans (kanske mycket 
högkvalitativa) prestationer.   
 
I kvalitetsredovisningen för hela stödenheten utgår sammanställningen från nämndsmålen. 
Likväl där får läsaren dock en relativt begränsad bild av hur elevhälsan bidrar till de effekt- 
och inriktningsmål som var aktuella år 2011.  
 

 
 
Bild 2. Barn- och ungdomsnämndens inriktningsmål 
 
I BUNs senaste årsredovisning skrivs följande: 
 
Elevhälsans kunskap inom BUN utnyttjas inte i tillräckligt, exempelvis vid övergångar och 
överlämningar mellan skolor (BUN effektmål 4:1).  
 
Detta konstaterande skulle kunna vara en konsekvens av att elevhälsans till någon grad är 
isolerad från den övriga verksamheten inom BUN. Det är således angeläget att kopplingarna 
stärks för en ökad samverkan/kommunikation på sikt.  
 
Begränsad dokumentation av relevanta styrdokuments implementering 
 
Förutom ekonomiska förutsättningar är det i huvudsak tre faktorer som styr inriktningen på 
elevhälsoverksamheten; skollagen inklusive socialstyrelsens medicinska föreskrifter, de 
lokalpolitiska målen samt styrdokument, se bild 3. 
 
De lagstadgade krav som skollagen ställer har brutits ner på ett ändamålsenligt vis i 
exempelvis handlingsplanen. Det finns en tydlig koppling mellan de statliga föreskrifterna 
och hur man i vardagen skall tillämpa dessa i Laholm. 
 
Ur ett lokalpolitiskt perspektiv är kommunens styrdokument också viktiga att förhålla sig 
till. Det hade varit önskvärt att även de av kommunfullmäktige beslutade styrdokumenten 
hade brutits ner och förankrats på samma sätt som de lagstadgade paragraferna. Främst 
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skulle elevhälsan kunna förtydliga vilka styrdokument som berör verksamheten. Sannolikt 
ger exempelvis den Halländska policyn vissa avtryck i verksamheten, men av någon 
anledning dokumenteras inte detta fullt ut. 
 

  
Bild 3. Tre styrande faktorer 
 
Begränsad uppföljning gentemot brukare 
 
Elevhälsans brukare är främst, enligt undertecknad, elever, föräldrar, rektorer och lärare. 
Dessa målgrupper är direkt eller indirekt konsumenter av elevhälsans tjänster och skall ha 
nytta av det som elevhälsan har att erbjuda.  
 
Att mäta kundnöjdhet inom ett relativt komplext och brett område som elevhälsa innebär en 
utmaning, men är samtidigt inte omöjligt. I sammanhanget bör det emellertid tilläggas att 
det inte finns några formella krav på att brukarundersökningar skall/måste genomföras. 
Dock har kommunen generellt en uttalad ambition om att all kommunal verksamhet bör ha 
ett medborgarfokus. Styrprinciperna ställer dessutom generella krav på uppföljning. I 
uppdragsbeskrivningen anges att interna utvärderingar skall genomföras. 
 
Det finns således legitima skäl till att genomföra kvalitativa uppföljningar. För att dessa 
skall ge en heltäckande bild av elevhälsoverksamheten, krävs att brukarnas åsikter ryms i 
slutsatserna. Det perspektivet saknas till viss del idag. BUN genomför enkätundersökningar 
gentemot elever generellt, inom kort ska också ungdomsstyrelsens LUPP (lokal uppföljning 
av ungdomspolitik) verkställas, men dessa mätningar har mer fokus på generella skol- och 
ungdomsfrågor.  
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Bild 4. Elevhälsans direkta och indirekta brukare; elever, föräldrar, rektorer och lärare 
 
Upplevd underbemanning 
 
En bedömning av personaltätheten kräver att det finns vedertagna nyckeltal som referenser. 
Det figurerar jämförelsetal men dessa är inte heltäckande, de tar inte hänsyn till den totala 
elevsituationen.  
 
Det är ingen slump att skolverket har valt ”tillgång till” som formulering. Behoven och 
förutsättningarna varierar över hela kommunsverige och det ska finnas en frihet att kunna 
dimensionera efter lokala förutsättningar. 
 
Chefer och ledning har dock möjlighet att vara lyhörda. I slutändan handlar alltid ekonomi 
om prioriteringar. Undertecknad väljer dock att inte formulera någon slutsats i brist på 
legitimt referensmaterial. Dessutom finner inte alla respondenterna personaltätheten 
otillfredsställande låg. Både elevhälsopersonal och rektorer tycker olika i frågan.  
 
Ej ändamålsenliga lokaler/samtalsrum 
 
Att elevhälsopersonal inte anser sig ha optimala förutsättningar för samtal och 
tjänsteutövning med enskilda elever är olyckligt ur två perspektiv. Dels bör den enskilda 
eleven kunna uppleva en bekvämlighet och en tillfredsställande miljö när exempelvis ett 
känsloladdat samtal äger rum. Gissningsvis är det enklare att föra en dialog med eleven om 
vederbörande trivs med omgivningen. 
 
För det andra finns det krav på sekretess inom elevhälsoverksamheten. Att obehöriga 
personer kan råka uppfatta hela eller delar av känsliga och privata samtal är inte förenligt 
med ändamålsenlig hantering av enskilda elevärenden, se bild 5 för juridiska riktlinjer.  
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Bild 5. Skolverkets juridiska vägledning om elevhälsans sekretess, vilket exempelvis berör 
förutsättningarna för samtal. 
 
Varierad samverkan med skolledning 
 
På en del skolor fungerar samarbetet mellan elevhälsan och rektorn väl, i andra fall finns det 
brister. Det finns inga riktlinjer över hur samverkansformerna skall vara strukturerade, men 
skolledningen har tveklöst ett ansvar för att alla elever med behov av stöd får den hjälp som 
krävs för att nå skolans mål. När organisatoriska eller personella situationer uppstår skall 
dock detta inte påverka eleverna nämnvärt. Det är aldrig barnens fel att strukturella 
problem uppstår. Således har både skolledning, förvaltning och politik ett ansvar för att 
säkerställa att elever får det stöd som behövs, oavsett vilka problem som finns i systemet. 
 
De rektorer som varit föremål för intervjuer har emellertid en relativt positiv syn på 
samverkan med elevhälsan. De hävdar att samarbetet med elevhälsan fungerar väl både 
gentemot skolledningen och lärarkåren överlag. Som tidigare nämnts finns det dock åsikter 
från rektorer om att det både innebär för- och nackdelar med att elevhälsopersonalen tillhör 
stödenheten och inte formellt är del av skolverksamheten.  
 
 
 
 

 
Skolläkaren och skolsköterskan har en sträng sekretess och får inte lämna 
uppgifter om en elev de behandlar om det inte står klart att eleven eller 
de närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.  
 
Om det är nödvändigt att lämna en sådan uppgift för att eleven ska kunna 
få det stöd hon eller han behöver får skolhälsovården ändå lämna 
uppgiften till resten av elevhälsan eller den särskilda elevstödjande 
verksamheten. 
 
Sträng sekretess gäller också inom den del av elevhälsan som rör 
uppgifter hos kurator och psykolog.  
 
Men för särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess, det vill 
säga sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon 
anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut uppgiften. 



Obalanserad könsfördelning 
 
Den generella samhällsstrukturen medför att vissa yrkeskategorier har ett 
underrepresenterat kön, vilket är svårt att påverka lokalt. Emellertid ska kommunen ha 
ambitionen att så långt det går verka för jämställda arbetsplatser. I personalpolicyn 
formulerar man sig enligt nedan. 
 
Jämställdhetsaspekter ska ingå i all planering och verksamhet. Arbetsmiljön ska utformas för att 
passa både kvinnor och män. Det är av värde att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män på 
en arbetsplats och kommunen ska därför verka för en jämnare könsfördelning i alla yrkesgrupper. 
 
Enligt intervjuerna så genomförs få konsekvensanalyser av föreliggande obalans. 
Genusperspektivet ryms inte heller i kvalitetsredovisningens analys. Enligt undertecknad 
skulle det kunna var befogat att exempelvis diskutera hur en avsaknad av män inom 
elevhälsan påverkar unga killars benägenhet att våga för en dialog och öppna sig om privata 
(mycket känsliga) problem. Eller om problem som är mer förknippade med tjejer får större 
utrymme och betoning i det förebyggande arbetet. En obalanserade könsfördelning kan 
också ge upphov till interna gruppdynamiska problem. 
 
Undertecknad hävdar inte att angivna exempel är en realitet i Laholm, det som åsyftas är att 
belysa riskerna som finns om ett kön är överrepresenterat. Enligt bild 6 nedan är 18 av 21 
medarbetare kvinnor. I sammanhanget kan nämnas att personalenheten har planer på att 
upprätta en renodlad jämställdhetsplan för Laholms kommun på sikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6. 14 procent av elevhälsans medarbetare är män (inklusive inhyrd skolläkare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rekommendationer 
 
I linje med ovan presenterade iakttagelser och analyser rekommenderas att BUN diskuterar: 
 

• om det är befogat att göra kopplingarna tydligare mellan nämndsmålen och 
elevhälsans egna mål, så att prestationerna direkt kan påverka måluppfyllelsen för 
BUN. 

 
• hur elevhälsan säkerställer att styrdokument, som tangerar elevhälsans 

verksamhetsområde, är ändamålsenligt implementerade. 
 

• om brukarorienterade undersökningar skulle kunna utveckla förutsättningar för 
kvalitetsarbetet. 

 
• hur sekretessen säkerställs i samband med samtal/tjänsteutövning gentemot 

enskilda elever utifrån de lokaler/miljöer som nyttjas för ändamålet. 
 

• om den obalanserade könsfördelningen bland personalen inom elevhälsan kan 
motverkas på sikt samt om den får några konsekvenser bland eleverna. 
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