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Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-05-08 
Dnr KS 2015/0135 

O 

Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en 
utvärdering av elevhälsan 

Sammanfattning 
Skolnämndens aterredovisning av uppdraget att genomföra en utvärdering av elevhälsan. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Informationen noteras till protokollet. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen anmodade Skolnämnden vid Kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-30, § 
5:28, att redovisa hur respektive skola använder resurser till elevhälsa. Återredovisningen ska senast 
vid Kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-20. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-04-28, § 3:9 b. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag ur Skolnämndens protokoll 2015-04-28, § 3:9. 
2. Skolförvaltningens PM daterat 2015-05-04. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Kanslichef 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2015-04-28 

SKN § 3:9 Dnr 2015/0033-000 

Anmälan av meddelanden och information från Skolnämnden 
perioden 2015-01 -28 - 2015-03-10 

Skolnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Meddelanden och information av vikt redovisas för Kultur- och utbildningsnämnden. 
Nedanstående meddelande och information gavs på sammanträdet: 

a) Sammanställning av Skolnämndens utbildningsdag den 18 mars 2015. Förslag på att 
bilda arbetsgrupper i nämnden som jobbar vidare med synpunkter och idéer som 
framkom på Skolnämndens utbildningsdag. 

b) Uppdrag från Kommunstyrelsen till Skolnämnden, daterat 2015-03-30 att redovisa 
hur respektive skola använder resurser till elevhälsapersonal. Margareta Lundstedt, 
sakkunnig elevstöd presenterar "kardäggning elevhälsopersonal i Österåkers 
kommun vt 2015" vilken expedieras till Kommunstyrelsen samt bifogas protokollet. 

c) Information om eventuell utbildning för ökad kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Eva Bohlin på Språkverkstan tittar på möjligheterna att 
anordna en utbildning. 

d) Upphandlingen av Komvux blev överklagad och överklagandet gick igenom därmed 
måste upphandlingen tas om. KCNO tar över myndighetsutövande från 1 juni 2015. 

e) SKJLs öppna jämförelser 2015 har publicerats. Analys av materialet kommer att ske 
och återrapporteras till Skolnämnden vilken bifogas protokollet. 

f) Aktivitetsplan för beslutande ärenden i Skolnämnden. 

g) Postlista för perioden. 

Förslag till beslut 
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Air -t'fH 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Skolförvaltningen 
Datum 2015-05-04 
Dnr SKN2015/0052-629 

Redovisning av uppdrag elevhälsan 

Kommunstyrelsen gav den 30 mars 2015 Skolförvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning av 
elevhälsopersonal inom Österåkers kommun som ska rapporteras senast den 20 maj. 

Begreppet "elevhälsa" omfattar all personal på skolorna (ej förskola och Komvux) och ska vara 
förebyggande och hälsofrämjande insatser. Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet. Till stöd för sitt 
arbete ska skolpersonalen ha särskild "elevhälsopersonal": skolläkare, skolsköterska, psykolog OCH 
socionom samt specialpedagoger. Det sägs ingenting om omfattningen av dessa särskilda resurser. 
Det finns dock vissa rekommendationer från Socialstyrelsen när det gäller dimensionering av 
skolläkare och skolsköterska. Dessa rekommendationer bygger på att eleverna enligt Skollagen ska 
erbjudas minst tre hälsobesök och dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och 
hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

Resurser för elevhälsan ingår i skolpengen vilket är helt i enlighet med Skollagen. Det är sedan upp 
till varje rektor att utifrån sin egen prioritering bestämma hur mycket man ska satsa på den särskilda 
elevhälsopersonalen. 

Den kartläggning Skolförvaltningen genomfört under april 2015 när det gäller den särskilda 
elevhälsopersonalen bifogas. Eftersom inhämtande av uppgifter skett som en extraordinär och 
relativt skyndsam insats kan inte olika former av metod- och tolkningsfel uteslutas. Resultatet ska 
således ses som en "temperaturtagning". 

Av kartläggningen framgår att det genomsnittligt för kommunens skolor går cirka 100 elever per 
heltidsanställd elevhälsopersonal. Variationen är relativt stor mellan de olika skolorna hur mycket 
resurser man väljer att lägga på den särskilda elevhälsopersonalen. Det är också stor variation hur 
man fördelar resurserna mellan olika kategorier. Eftersom skollagen så tydligt pekar ut rektor som 
ansvarig för dimensionering och prioritering är säkert avsikten att här ska finnas utrymme för lokala 
anpassningar. Variationerna kan därför tolkas som att en sådan anpassning sker. 

Kartläggningen har inte haft som ambition att svara på kvaliteten i respektive skolas elevhälsoarbete. 
För att få svar på detta krävs en betydligt mer omfattande studie. Då skulle man också få 
indikationer på om finns ett samband mellan satsade resurser och kvaliteten. 

I samband med kartläggningen har också funnits möjlighet att lämna fria synpunkter. Från 
Produktions förvaltningen har dessa synpunkter framkommit i samband med budgetdialogen. Inom 
förvaltningen pågår en översyn av elevhälsoarbetet men det finns inga uttalade behov eller önskemål 
om att centralisera elevhälsan. Några friskolor har lämnat skriftliga kommentarer och där man i 
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huvudsak pekar på att resurserna inte räcker till för elever i behov av stöd. Självklart finns önskemål 
om mer resurser till elevhälsoarbetet men inga direkta synpunkter om att nuvarande modell för 
resursfördelning eller organisation behöver ses över. I samband med Skolinspektionens tillsyn under 
2014 har heller inte framkommit någon allvarlig kritik mot elevhälsoarbetet. 

Slutsatsen av kardäggningen är att om det finns en vilja att satsa mer resurser på elevhälsoarbetet bör 
det ske via en höjning av skolpengen där det sedan är upp till respektive rektor att organisera och 
fördela resurserna efter lokala behov. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Skolnämnden 2015-04-28, § 3:9 

Bilagor 
1. Kardäggning Elevhälsopersonal i Österåkers kommun vt 2015 

2. Utdrag ur Skollagen 

ders Tindblad Margareta Lundstedt 
Tf förvaltningschef Sakkunnig elevstöd 
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Kartläggning Eievhälsopersonal i Österåkers kommun vt 2015 2015-04-29 Bilaga 1 
50 % skolläkare centralt Prod 

Kommunala grundskolor % av tjänst % av tjänst % av tjänst % av tjänst % av tjänst 

Bergsättra 
Årskurs ant elever skolsköterska kurator psykolog spec.ped spec.lär 

Bergsättra F-3 172 30% 20% 20% 118% 50% 
Roslags-Kulla F-6 95 10% 20% 10% 50% 
Hacksta F-6 178 50 20 20 90 70 
Tråsättra åk 4-9 355 60 50 10 100 75 
Margretelund F-6 514 80 75 40 280 0 
Skärgårdsstad F-9 463 80 100 100 200 100 
Sjökarby F-6 350 60 20 30 100 180 
Ingmarsö 5 
Ljusterö + Ing F-9 92 20 20 20 100 0 
Solskiftets åk 4-9 380 80 70 60 260 200 
Åkerstorp F-3 207 20 10 20 100 
Österskär F-5 450 80 20 40 20 200 
Söra F-9 491 100 50 100 250 60 
Rydbo F-6 162 20% 20% 15% 60% 

3914 
Österåkers gymn 475 75% 140% 5% 200% 0 

Fristående grundskolor ant elever skolsköterska kurator psykolog spec.ped spec.lär skolläkare 
Åkers F-9 236 20% 100% vid behov 100% vid behov 
Fredsborg F-8 388 32 tim/v 24 tim/v 2 tim/v 40 tim/v 1,4 tim/v 
Korallen F-6 127 4 tim/vecka - 8 tim/mån vid behov vid behov 
Prolympia åk 4-9 282 
Rydbo friskola F-5 76 2 tim/vecka vid behov 3 tim/vecka vid behov 
Solbacken F-4 46 1-2 tim/v vid behov vid behov 0 100% vid behov 

(ej svarat) 

handl av specped Språkv 

1155 
Skärgårdsgymn 330 80% 10% 10% 30% 190% 8% 
IT gymnasiet (ej svarat) 



Synpunkter: 

Rydbo friskola: Vi har haft svårt att ordna kurator men gör nya ansträngningar att klara det 

Fredsborg: Ersättningsförfarandet kring elever i behov av stöd fungerar ej. 
Elever i behov av stöd måste få kosta mer än vad vi kan skrapa ihop i skolpeng och 
den lilla ersättning vi ev. kan få i TB 

Skärgårdsgymn: Vår skola har ett elevunderlag där mycket resurser krävs, och där eleverna mår dåligt av många 
olika anledningar. 
Det går bort mycket undervisningstid pga besök hos BUP, Prima, ungdomsmottagning mm, 
vilket inte gagnar våra elever. Det finns ett STORT behov av psykolog. Därför vore det till 
stor hjälp om kommunen kan gå in och stötta med mer tid till vår psykolog.. 
Skolan bekostar i nuläget en kuratorsutbildning för vår skolsköterska. 

Sjökarbyskolan: Önskvärt med mer tid för elevhälsopersonal, men då blir det på bekostnad av antingen 
elevassistenter eller större klasser. 
Viktig fråga med elevassistenter som ofta blir ett "hjälpjag" kring barn i svårigheter 
och att dessa handleds av elevhälsan 
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Skolförvaltningen Bilaga 2 
Datum 2015-05-04 
Dnr SKN2015/0052-629 

Utdrag ur Skollagen, 2 kap - Elevhälsa 

Eievhälsans 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 sorn 
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 sorn avses i första stycket. 
Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 
erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän 
hälsokontroll. 
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Enkla sjukvårdsinsatser 
28 § Elever sorn avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan 
för enkla sjukvårdsinsatser. 
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