
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens svar på revisorernas rekommendationer 

 

Den samverkan som sker med externa aktörer struktureras och formaliseras ytterligare 

Samverkan med externa aktörer såsom Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP), barnhälsovården 

(BHV), första linjens psykiatri sker årligen. Likaså sker samverkan med socialtjänsten och 

ungdomsmottagningen. Förvaltningen återkommer under våren 2016 med en mer detaljerad plan hur dessa möten 

planeras. 

GGN tar fram en riktlinje för vad det förebyggande och hälsofrämjande arbetet omfattar 

samt hur detta arbete ska bedrivas och kopplas till kommunens övergripande mål. 

Elevhälsans medicinska insats planeras och genomförs utifrån skriften ”Vägledning för elevhälsan” utgiven av 
Socialstyrelsen och Skolverket. I vägledningen finns beskrivet om elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 

arbete och fungerar som riktlinjer och vägledning. Ett tydligt exempel på det hälsofrämjande arbetet inom 

elevhälsans medicinska insats är de hälsosamtal som skolsköterska genomför med eleverna i årskurs 4 och 8 i 

grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet. Ett exempel på förebyggande arbete är att använda resultaten från 

hälsosamtalen för att identifiera faktorer som påverkar hälsa och lärande. Utöver detta bidrar elevhälsans 

medicinska insats på flera olika sätt när det gäller förebyggande och hälsofrämjande arbete. Förvaltningen ber att 

få återkomma under våren 2016 med hur elevhälsans arbete kan kopplas till kommunens övergripande mål.  

GGN initierar en översyn av elevhälsans lokaler samt anger strategisk framtida inriktning 

för hur lokalutnyttjandet ska bli ändamålsenligt och effektivt, även med avseende på 

elevhälsans verksamhet. 

På de mindre skolor som finns i staden är skolsköterska respektive kurator på skolan på deltid. Då tillgången på 

lokaler är begränsad behöver de samutnyttjas på vissa skolor. Hur staden planerar för lokaler i en strategisk och 

framtida riktning finns med i lokalplanen för förskola och skola. Frågor som rör ändamålsenligt lokalutnyttjande 

och effektivitet i avseende på elevhälsans verksamhet hanteras också i lokalplanen. 

GGN fastställer mål för elevhälsans arbete. Dessa bör följas upp, analyseras och 

återrapporteras regelbundet till nämnden. 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) följer idag vägledning för elevhälsan och arbetar enligt de uppdrag som 

beskrivs där. Detta följs upp årligen av verksamhetschefen. Då en ny styrmodell är framtagen kommer detta arbete 

att ingå som en del i styrmoddelen och uppföljning av olika verksamhetsspecifika nyckeltal. Förvaltningen 

återkommer under våren 2016 med förslag på nyckeltal som ska följas upp. 

GGN överväger att införa en kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insats. Ett 

systematiskt kvalitetsarbete som omfattar hela elevhälsan bör även övervägas. 

Förvaltningen återkommer med ett förslag på struktur och innehåll för ett systematiskt kvalitetsarbete under 

hösten 2016 när stadens nya styrmodell är implementerad. 
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