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Granskning av elevhälsan 
 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun granskat elevhälsans verksamhet. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om utbildningsnämnden säkerställt att elevhälsan i 

grundskolan bedrivs ändamålsenligt. Granskningen har resulterat i följande bedömningar: 
 

 Det finns en ändamålsenlig organisation av kommunens elevhälsa. Organisationen är i hög ut-

sträckning centralt finansierad samtidigt som lokal förankring finns i och med att sköterskor, ku-

ratorer och specialpedagoger finns lokalt placerade på skolenheterna. Organisationen upplevs 

också i huvudsak fungera tillfredsställande ute i verksamheten.  

 Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom elevhälsan.  

 Nämnden har i tämligen hög utsträckning säkerställt en likvärdig tillgång till elevhälsa för ele-

verna på de olika skolorna. Vi vill uppmärksamma nämnden på att i en organisation av detta slag 

är det av stor vikt att säkerställa en fungerande rutin för att omfördela resurser efter aktuellt be-

hov. Nämnden bör särskilt se över a) ytterligare utveckling av rutin och resursfördelning när det 

gäller skolkuratorerna samt b) nyttjande av de specialkompetenser som finns hos kuratorer och 

specialpedagoger. 

 Elevhälsans verksamhet bedrivs i huvudsak utifrån den nya lagstiftningens intentioner avseende 

elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. Verksamheten har en tämligen god bild 

av hur eleverna mår. Vi bedömer samtidigt att arbetet kan utvecklas inom vissa områden:  

- Utvärdering av elevhälsans arbete mot bakgrund av upprättade mål för elevhälsan.  
- Fortsatt utveckling av fungerande rutiner vid samtliga skolenheter och inom samtliga professioner; t ex 
rutin för planering av gemensamma, prioriterade insatser.  
- Verksamheternas arbete med nämndens beslutade mål/aktivitet; Daglig rörelse. (Är dock inte specifikt 
elevhälsans uppdrag).  

 Samverkan mellan elevhälsa och övriga personalgrupper är i behov av utveckling på vissa sko-

lor. Elevhälsan kan överväga att låta övrig personal utvärdera teamens arbete, i syfte att utveckla 

verksamheten och samarbetet.  

 Nämnden har i huvudsak en tillräcklig styrning och kontroll av elevernas mående. Nämnden har 

upprättat målsättningar för elevernas hälsa samt för elevernas resultat. Vidare följer nämnden 

upp området och erhåller information om i vilken utsträckning målen uppfylls. Vi bedömer dock 

att nämnden behöver bredda styrning och kontroll av elevhälsans verksamhet och måluppfyllelse. 

Vår uppfattning är att det i verksamheten finns tillgång till ett omfattande material, som skulle ge 

nämnden en mer komplett bild av såväl elevers hälsa som elevhälsans arbete och måluppfyllelse. 
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Sammanfattningsvis bedömer vi att utbildningsnämnden i stort säkerställt att elevhälsan i grundsko-

lan bedrivs ändamålsenligt. 

 

 
I övrigt hänvisar vi till de granskningsiakttagelser och bedömningar som återfinns i bifogad revis-
ionsrapport. 
 
 
Kalix kommuns revisorer 
 
 
 
 
Eskil Johansson Bror Olofsson 
 
 
 
 
Jan-Åke Johansson  Maj-Lis Gustavsson 
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