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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Klas Lind

2017-11-06

Dnr BOU 2017-213

Barn- och ungdomsnämnden

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun
Förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten ”Genomlysning av
elevhälsan i Linköpings kommun”.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger utbildningsdirektören i uppdrag att vidta
åtgärder samt återrapportera till nämnden under våren 2018.
Ärende
I skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 infördes regler för elevhälsan.
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsan ska enligt
förarbeten till skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas
lärande, utveckling och hälsa. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator för de insatser som anges samt personal
som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser. Ett behov
av att genomlysa elevhälsan har identifierats utifrån föreläggande från
Skolinspektionen, kommunal organisation och riktade statsbidrag.
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Utbildningsdirektören gavs i uppdrag att genomföra genomlysning av
elevhälsan och återrapportera till nämnden senast oktober 2017. Nämnden
beslutade att följande delar skulle ingå i genomlysningen:


Elevhälsans organisation lokalt och centralt för att möta skollagens krav



Verksamhetschefsuppdrag och placering i organisationen



Samverkan med socialtjänst och med regionen

Actea Consulting har på uppdrag av utbildningsdirektör genomfört
genomlysningen. Genomlysningen har tagit hänsyn till olika skolformers
behov och information har inhämtats från olika verksamhetsföreträdare och
professioner genom intervjuer och enkäter.
Elevhälsoarbetet skiljer sig i dagsläget avsevärt åt från skola till skola och
likvärdigheten inom kommunen bedöms från alla parter vara låg. Endast
hälften av de tillfrågade anser att elevhälsans uppdrag är tydligt och att det
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finns behov av en gemensam strategi och förhållningssätt för kommunens
elevhälsoarbete inklusive likvärdighet.
__________
Beslutsunderlag:
Återrapport – genomlysning av elevhälsan.docx
Rapport Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun.pdf
Bilaga Rapport.pdf

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts den 14 november 2017.
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