LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2019-12-18

13(32)

Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 164

2019/0595

600

Förslag till yttrande över revisionsrapporten Granskning
av arbete för att motverka ohälsa och skolfrånvaro
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
yttrandet över revisionsrapporten.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska hur kommunen
följer upp elevernas välmående och verkar för att motverka ohälsa. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för 2019. KPMG bedömer att elevhälsans organisation är
ändamålsenlig, effektiv och likvärdig. Det finns tillgång till elevhälsans olika
insatser. Revisionen anser dock att nämnden bör säkerställa att det finns
tillräcklig kompetens på skolenheterna för att möta behovet av
specialpedagogisk insats. Revisionen ser att det bedrivs ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete. Åtgärdande insatser upptar dock fortfarande en stor del
av elevhälsans insatser och utvecklingsarbetet ska därför fortsätta anse
revisionen. Revisorerna rekommendera även barn- och utbildningsnämnden att
säkerställa att utredningar vid hög och återkommande frånvaro görs och att vid
dessa tillfällen anmälan sker till huvudmannen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i revisionsrapportens bedömning
att elevhälsans organisation är ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och att det
finns tillgång till elevhälsans olika professioner.
Utifrån de rekommendationer som ges i revisionsrapporten avser förvaltningen
göra följande:
1. För att säkerställa att det finns tillgång till specialpedagogiska insatser
efter behov utbildas nu 6 speciallärare. Tillgång till specialpedagogisk
kompetens finns på varje lokal elevhälsa. Vi behöver undersöka
möjligheten att utbilda ytterligare speciallärare.
2. Som en del i det fortsatta arbetet med att stärka elevhälsans
förebyggande och hälsofrämjande arbete planeras det för en workshop
för centrala elevhälsan och rektorer på grundskolan och gymnasieskolan.
Syftet är att gemensamt komma vidare i arbetet.
3. Implementera den nya rutinen för att främja närvaro med stöd av en
implementeringsplan. Rutinen ska säkerställa att utredningar vid hög och
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återkommande frånvaro görs och att anmäla sker till huvudmannen vid
dessa tillfällen. Samtidigt säkerställs det i rutinen att ett förbyggande
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Förslag till yttrande över revisionsrapporten Granskning av
arbete för att motverka ohälsa och skolfrånvaro
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrandet över
revisionsrapporten.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska hur kommunen följer upp
elevernas välmående och verkar för att motverka ohälsa. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för 2019. KPMG bedömer att elevhälsans organisation är
ändamålsenlig, effektiv och likvärdig. Det finns tillgång till elevhälsans olika insatser.
Revisionen anser dock att nämnden bör säkerställa att det finns tillräcklig kompetens på
skolenheterna för att möta behovet av specialpedagogisk insats.
Revisionen ser att det bedrivs ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Åtgärdande
insatser upptar dock fortfarande en stor del av elevhälsans insatser och
utvecklingsarbetet ska därför fortsätta anse revisionen.
Revisorerna rekommendera även barn- och utbildningsnämnden att säkerställa att
utredningar vid hög och återkommande frånvaro görs och att vid dessa tillfällen
anmälan sker till huvudmannen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i revisionsrapportens bedömning att
elevhälsans organisation är ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och att det finns tillgång
till elevhälsans olika professioner.
Utifrån de rekommendationer som ges i revisionsrapporten avser förvaltningen göra
följande:
1. För att säkerställa att det finns tillgång till specialpedagogiska insatser efter
behov utbildas nu 6 speciallärare. Tillgång till specialpedagogisk kompetens
finns på varje lokal elevhälsa. Vi behöver undersöka möjligheten att utbilda
ytterligare speciallärare.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

PLUSGIRO

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00 vx

212000-0670

302 50-5

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

kommunstyrelsen@ljungby.se

03 72-78 91 44

www.ljungby.se

156-0879

2019-11-20

2. Som en del i det fortsatta arbetet med att stärka elevhälsans förebyggande och
hälsofrämjande arbete planeras det för en workshop för centrala elevhälsan och
rektorer på grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att gemensamt komma
vidare i arbetet.
3. Implementera den nya rutinen för att främja närvaro med stöd av en
implementeringsplan. Rutinen ska säkerställa att utredningar vid hög och
återkommande frånvaro görs och att anmäla sker till huvudmannen vid dessa
tillfällen. Samtidigt säkerställs det i rutinen att ett förbyggande arbete görs för att
förebygga skolfrånvaro.

Nils-Göran Jonason
Bam- och utbildningschef

Birgitta Bergsten
Chef central elevhälsa och mångfald
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Till

Barn- och utbildningsnämnden
(KF:s presidium för kännedom)

Granskning av arbete för att motverka ohälsa och skolfrånvaro

KPMG har på vårt uppdrag utfört rubricerad granskning.
På revisionsmöte 2019-10-23 har KPMG presenterat revisionsrapporten för oss
revisorer.
Vi överlämnar härmed rapporten till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Svar
önskas senast den 12 december 2019.
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1

Sammanfattning
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen följer
upp elevernas välmående och verkar för att motverka ohälsa. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2019.
Elevhälsans personal är organiserade i ett centralt team, med chef central elevhälsa
tillika verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser. Den
centrala elevhälsan består av skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och
specialpedagoger. Skolsköterskor och kuratorer har sin arbetsplats på skolorna och
psykologer och specialpedagoger är centralt placerade. I intervjuer med
förvaltningsledning, rektorer, lärare och representanter för elevhälsans framgåratt
elevhälsans organisation är ändamålsenlig och effektiv. Elevhälsan ska alltså främst
vara förebyggande och hälsofrämjande. Intervjuad elevhälsopersonal menar att arbetet
inom den centrala elevhälsan i hög grad fokuserar på det förebyggande och
hälsofrämjande. Ute på skolorna är emellertid förväntningarna på åtgärdande insatser
stora.
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har fastställt "Rutiner för ökad
skolnärvaro"\ I huvudmannens rutiner framgår att varje skola ska ha egna rutiner
framtagna för skolfrånvaro, vilket också framgått i granskningen
Förutom rutiner har åtgärder vidtagits i form av bland annat utbildningar,
värdegrundsarbete och nyskapande av tjänst för arbete med elever med hög
skolfrånvaro. Vid terminsstarten 2019/2020 infördes ett nytt digitalt elevsystem. Detta
system gör det enkelt att sammanställa elevers frånvaro och därmed finns underlag för
analys och beslut om åtgärder. Systemet skickar också automatisk information till
vårdnadshavare vid elever ogiltiga frånvaro
I kommunens "Centrala elevhälsoplan” framgår att ”elevhälsa börjar i klassrummet.
Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja elevers fysiska och psykiska
välbefinnande. Skolsköterskorna genomför hälsosamtal. Återkoppling av samtalen på
gruppnivå görs till elever, klassföreståndare och gemensam elevhälsa. Kuratorerna
arbetar förebyggande och hälsofrämjande på gruppnivå med elever i årskurs tre och
sju. Lärarna lyfter fram att de arbetar med teamutvecklande arbetssätt för att alla elever
ska känna sig sedda och känna trygghet.
I maj 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med Region
Kronoberg och länets övriga kommuner att delta i och finansiera en utredning av en
länsgemensam modell för att möta samhällsutmaningar som inte kan ”lösas av en
enskild aktör eller i rådande strukturer”.1
2 Modellen benämns ”Barnens bästa gäller!”
Utvärdering av elevhälsans medicinska och psykologiska insatser tydliggörs särskilt i
verksamhetsplan "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande
elevhälsans medicinska och psykologiska insatser". Uppföljning görs också genom den
interna kontrollen. Sedan 2018 genomförs varje år under vårterminen en trivselenkät i
1 Dnr 2017/0074.600, rutinerna gäller från och med 2017-01-18
2 BU § 96, 2018-05-30
1
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grundskolans årskurs tre, sex och nio. Vart tredje år genomförs också Region
Kronobergs enkät om barn och ungdomars hälsa och levnadsvillkor. Den vänder sig till
elever i årskurs fem och åtta samt årskurs två i gymnasieskolan.
En gång per år får nämnden samlad information om elevers skolfrånvaro på
aggregerad nivå. Av protokollet framgår att redovisningen omfattade information om
antal elever med hög frånvaro, analys av orsak samt åtgärder som vidtagits.
Vi bedömer att elevhälsans organisation är ändamålsenlig. Det finns tillgång till
elevhälsans olika insatser. Nämnden bör dock säkerställa att det finns tillräcklig
kompetens på skolenheterna för att möta behovet av specialpedagogisk insats. Vi ser
att det bedrivs ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Åtgärdande insatser
upptar dock fortfarande en stor del av elevhälsans insatser och utvecklingsarbetet ska
därför fortsätta.
Åtgärder vidtas för att stärka elevers välmående och skolnärvaro. Det finns en rutin,
som inte fullt ut korrelerar med skollag. Vi ser dock att ett revideringsarbete pågår och
vi bedömer att huvudmannen inom kort kommer att fastställa en tillfredsställande rutin.
Det framgår i våra intervjuer att det finns en samsyn mellan huvudman och verksamhet
i arbetet med elevers välmående och skolnärvaro. För att stödja elever med
skolfrånvaro och ohälsa krävs samverkan med andra myndigheter. I Ljungby kommun
samverkan nämnder och verksamheter ansvariga för skola, socialtjänst samt kultur och
fritid kontinuerligt. I projekt med regionen och regionens kommuner verkar också
Ljungby kommun för att utveckla arbetsformer och samarbete för barnens bästa. Vi
bedömer att en fungerande samverkan och ett tydligt ansvarstagande för varje
myndighet är av stor betydelse för barnens trygghet, välmående och skolnärvaro.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att
— följa upp att det vid skolenheterna finns tillgång till specialpedagogisk insats
efter behov.
— fortsätta arbetet med att stärka elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande
arbete.
— säkerställa att utredningar vid hög och återkommande frånvaro görs och att vid
dessa tillfällen anmälan sker till huvudmannen.
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Inledning
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen följer
upp elevernas välmående och verkar för att motverka ohälsa. Revisorerna bedömer i
sin risk- och väsentlighetsanalys att brister i elevhälsans organisation och
förutsättningar kan få negativa konsekvenser på elevernas välmående och
måluppfyllelse, särskilt för elever med särskilda behov. Brister i elevhälsan kan också
få konsekvenser för arbetet med skolnärvaro.
Skollagen (2010:800) reglerar elevhälsan i utbildningssystemet. Elevhälsan omfattar
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, och ska
primärt verka förebyggande och hälsofrämjande. I utredningar om elever i behov av
särskilt stöd ska samråd med elevhälsan ske om det inte är uppenbart onödigt.
Kommunen, i egenskap av huvudman, måste skapa förutsättningar i termer av
ekonomi, personal och organisation.
Med bakgrund av ovanstående vill revisorerna granska hur elevhälsan fungerar i
verksamheten för att säkerställa att tillgången till elevhälsan är likvärdig i kommunen
och att elever får tillgång till det stöd som de har rätt till.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syfte, revtsiomsfrågor och avgränsning
Syftet med granskningen är att bedöma om elevhälsans organisation är ändamålsenlig
och om verksamheten ges förutsättningar att arbeta för skolnärvaro och motverka
elevers ohälsa.
Följande revisionsfrågor besvaras:
— Följer barn- och utbildningsnämnden upp elevernas välmående och närvaro i
skolan samt elevhälsans förutsättningar och verksamhet så att varje rektor och
elev har tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser?
— Uppfattar skolans personal att resurser fördelas så att varje rektor och elev har
tillgång till elevhälsa och dess olika kompetenser?
— Vilket arbete sker inom området skolnärvaro?
— Vilket arbete sker för stärka elevernas välmående och motverka ohälsa?
— Vilken samverkan sker med andra parter i arbetet för att motverka ohälsa och
skolfrånvaro?
Granskningen avser barn- och utbildningsnämndens ansvar för grundskolan.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om verksamheten bedrivs i enlighet med
— kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §,
3
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— skollagen (2010:800) 2 kap. 25-28 §§ och 7 kap. 17 § 4 st., 19 a § och 22 §,
samt
— tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.

2.3

Projektorganisation
Granskningen har utförts av Joakim Nertyk, verksamhetsrevisor, Ida Henningsson,
associate och Kristian Gunnarsson, certifierad kommunal yrkesrevisor.
Rapporten är faktagranskad av förvaltningschef och barn- och elevhälsochef

2.4

Metod
Granskningen har genomförts genom studier av Skolinspektionens enkäter inför tillsyn,
interna brukarundersökningar, övriga angelägna dokument och intervjuer med barnoch utbildningsnämndens ordförande, skolchef, skolområdeschefer, elevhälsochef,
urval av rektorer, elevhälsopersonal och lärare. Två rektorer har svarat på frågor
epostledes.
Kommunen är i egenskap av huvudman inom skolväsendet ansvarig för att fullgöra de
uppgifter som anges i skollag. Uppgifterna ska fullgöras av en eller flera nämnder.
Skolchefen ska biträda huvudmannen. I rapporten används begreppet nämnd när den
politiska nivån specifikt avses. När begreppet huvudman används avses förutom
nämnden också det arbete som genomförs av tjänstepersoner på central förvaltning
eller motsvarande för nämndens räkning.

3

Om elevhälsa
Om elevhälsa regleras i 2 kap. 25-28 §§ skollagen. Elevhälsa ska bland annat finnas
för elever i grundskola och gymnasium och omfatta ”medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser”, vilket innebär ”tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator” samt tillgång till specialpedagogisk kompetens.
Elevhälsa syftar till att stödja elevernas måluppfyllelse och ska primärt vara
”förebyggande och hälsofrämjande”.
Under grundskoletiden ska eleverna erbjudas minst tre enskilda hälsobesök och under
gymnasietiden ett hälsobesök, som ska innefatta ”allmän hälsokontroll”.
I de fall en elev befaras få svårigheter att nå kunskapskraven, trots att extra
anpassningar har gjorts eller att det befaras att extra anpassningar inte skulle vara
tillräckliga, ska rektor skyndsamt utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. I denna
utredning ska samråd ske med elevhälsan, ”om det inte är uppenbart obehövligt”.
Förutom av skollagen regleras den medicinska och psykologiska insatsen av annan
lagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och
patientdatalagen. Om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Hälso-

4
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och sjukvårdssekretess gäller för skolläkare och skolsköterska, dock i regel inte för
psykolog.3

4

Resultat av granskningen

4.1

Regelbunden tillsyn
Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Ljungby kommuns
verksamhet inom förskoleklass och grundskola. Skolinspektionen konstaterade att
Ljungby kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att huvudmannen ska
tillse att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för elever både i
förskoleklass och grundskola. Ljungby kommun blev ombedda att vidta åtgärder och se
till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till samtliga kompetenser inom
elevhälsan, så att den samlade elevhälsan kan användas förebyggande och
hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling mot målen.4
Ljungby kommun inkom med sitt underlag den 26 mars 2018. Vid uppföljningen av
tidigare beslut konstaterade Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt ovan nämnda
brist.5

4.2

Tillgång till elevhälsa
Barn- och utbildningsnämnden är enligt kommunfullmäktiges reglemente för nämnden
vårdgivare för den medicinska och psykologiska delen i alla skolformers elevhälsa.6
Kommunens elevhälsa arbetar i enlighet med en av nämnden fastställd verksamhets
plan också benämnd "Central elevhälsoplan".7 Planen syftar till att stödja de lokala
elevhälsoteamen och säkerställa likvärdigheten. I en bilaga till elevhälsoplanen finns ett
"Årshjul för elevhälsans förebyggande arbete". I årshjulet framgår att elevhälsans alla
kompetenser, samtlig personal inom elevhälsan, träffas en gång i månaden för att
arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Efter Skolinspektionens tillsyn av Ljungby kommuns förskoleklass och grundskola år
2017 lämnade förvaltningen förslag på att utöka den centrala elevhälsan med 0,6 tjänst
psykolog, 0,25 tjänst specialpedagog och 1,0 tjänst skolsköterska samt införa
semestertjänster för skolsköterskorna. Vid sammanträdet i mars 2018 beslutade barnoch utbildningsnämnden att anta förvaltningens förslag, till en kostnad om 1,4 miljoner
kronor.8

3 Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen-Skolverket 2014, sid. 72
4 Dnr 43-2016:10 515, Skolinspektionen, 2017-12-15
5 Dnr 43-2016:10 515, Skolinspektionen, 2018-04-04
6 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun § 1, antagen av kommunfullmäktige
2018-12-17 § 159
7 Dnr 2018/0322.624, fastställd av barn- och utbildningsnämnden och gäller från och med 2019-09-01
8 Sammanträdesprotokoll 3028-03-21, Barn- och utbildningsnämnden
5
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved

KPMG Public

Ljungby kommun
Granskning av arbete för att motverka ohälsa och skolfrånvaro
KPMG AB
2019-10-15

Chefen för central elevhälsa och mångfald redogör för elevhälsans organisering enligt
nedan. ”Elevhälsans personal är organiserade i ett centralt team, med chef central
elevhälsa tillika verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska
insatser. Den centrala elevhälsan består av skolläkare, skolsköterskor, psykologer,
kuratorer och specialpedagoger. Skolsköterskor och kuratorer har sin arbetsplats på
skolorna och psykologer och specialpedagoger är centralt placerade. Varje kurator och
skolsköterska är på två till fyra olika skolor utifrån ett schema”. De kuratorer och
skolsköterskor som har sin placering vid Sunnerbogymnasiet arbetar bara där.
”Kuratorer och skolsköterskor ingår i de lokala elevhälsoteamen. Specialpedagogerna
tillför specialpedagogisk kompetens på skolornas elevhälsa. Varje specialpedagog är
med på två till fyra olika skolors elevhälsoteams möte. Därutöver arbetar de på
uppdrag från förskola/skola vilka fördelas utifrån specialistområde.”
Sunnerbogymnasiets specialpedagoger arbetar bara på uppdrag från gymnasieskolan.
Antalet tjänster inom elevhälsa framgår nedan.
— kuratorer 9 tjänster - 430 elever/ tjänst
— skolsköterskor 7,8 tjänst - 500 elever/tjänst
— psykologer 4 tjänster - är tillgängliga för all verksamhet i förvaltningen.
— specialpedagoger förskola 1,5 tjänst - 745 barn/ tjänst
— specialpedagog grundskola 5,5 tjänst - 547elever/tjänst
— specialpedagog särskola 0,25
— specialpedagog gymnasiet 2,3 tjänst
Skolläkare köps in via Hälsovårdscentralen i Ljungby Ab (HVC). Omfattningen avgörs
vid varje terminsstart utifrån samlat behov. Om en skolsköterska bedömer att
ytterligare insatser behövs kan ytterligare insatser köpas in. Intervjuad skolsköterska
upplever att tillgången till skolläkare motsvarar behoven.
I intervjuer framkommer att omfattningen på elevhälsan är tillfredställande för alla
insatser utom den specialpedagogiska. På både huvudmanna- och lärarnivå framförs
att behovet av specialpedagogisk kompetens överstiger tillgången. För att komma
tillrätta med detta behövs en resursförstärkning, menar förvaltningsledningen.
Elevhälsans representanter upplever elevhälsoorganisationen som mycket
ändamålsenlig och effektiv. Att elevhälsopersonalen är organiserad under en central
chef ger goda förutsättningar för kompetensutveckling och samverkan, menar de. Den
centraliserade organisationen ger också förutsättningar för ökad likvärdighet. Den
psykologiska och specialpedagogiska insatsen är helt behovsstyrd medan den
medicinska (skolsköterska) och den psykosociala (kurator) insatsen fördelas ut på
enheterna primärt utifrån elevantal. Vid akuta situationer eller vid arbetsanhopning kan
resurser föras mellan skolenheterna. Även förvaltningsledningen, rektorerna och
lärarna upplever att organisationen är ändamålsenlig.
Skolinspektionen genomför kontinuerligt, vartannat år för varje huvudman, enkäter
bland elever, personal och vårdnadshavare om deras syn på skolan och dess
verksamhet inom en rad område. Ett sådant område är elevhälsan. I tabellerna nedan
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framgår svaren från elever och personal i Ljungby kommuns grundskola från enkäten
hösten 2018.
I Skolinspektionens senaste enkät i Ljungby kommun gav eleverna följande svar på hur
de såg på elevhälsan. Den procentsats som anges i respektive kolumn visar på hur
stor andel av eleverna som ansåg att påståendet stämmer helt och hållet eller stämmer
ganska bra. Två av kolumnerna visar på resultatet i Ljungby och de två resterande
kolumnerna visar på det totala enkätresultatet som ska spegla hela riket.
årskurs 5

årskurs 5

årskurs 9

årskurs 9

Ljungby

enkätomg.

Ljungby

enkätomg.

Elevhälsogruppen i min
skola frågar oss elever om
hur vi har det i skolan och
hemma.9

65%

67%

48%

52%

Jag kan gå och prata med
skol-sköterskan eller
kuratorn/skol-psykolog om
vad jag vill, det måste inte
ha hänt något allvarligt.

i.u.

i.u.

64%

68%

Elevhälsan

Svaren från eleverna i Ljungby låg marginellt under snittet i enkätomgången. Rektorer,
lärare och elevhälsopersonal menar att det är svårt att tolka elevernas svar utifrån
påståendena. Hälsosamtalen, då skolsköterskan i enskilda samtal diskuterar elevens
hälsa och välmående, genomförs under högstadieperioden i årskurs sju och enkäten
besvaras av elever i årskurs nio, vilket kan vara en förklaring till att de inte upplever att
elevhälsogruppen frågar dem hur de har det.
Nedan ser vi den pedagogiska personalens ställningstagande till påståenden om
elevhälsan.
Elevhälsan

Pedagogisk personal10

Ljungby

Enkätomg.

Elevhälsogruppen på den här skolan frågar eleverna
om deras uppfattning om sin skol- och livssituation

84%

74%

Jag kan få råd och stöd av elevhälsogruppen för att
själv kunna hjälpa mina elever i deras utmaningar

78%

85%

1 min skola finns beredskap för att i det dagliga
arbetet hantera situationer som kräver
elevhälsogruppens kompetenser.

72%

77%

9 Frågan till årskurs 9 var något annorlunda formulerad: Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur
vi upplever vår skol- och livssituation.
10 Svarsfrekvensen i Ljungby kommun var 81 procent.
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I Ljungby kommun ger grundskolepersonalen en positivare bild av om
elevhälsopersonalen frågar eleverna om deras skol- och livssituation än snittet i
enkätomgången. Det stöd som lärarna själva erhåller dels för att kunna hjälpa sina
egna elever i deras utmaningar, dels i det dagliga arbetet uppfattas mindre positivt än
enkätomgångens snitt. Sexton procent av lärarna instämmer inte påståendet att de kan
få stöd av elevhälsogruppen för att själv kunna hjälpa eleverna. Respondenterna
menar att det kan vara lärare som upplever att de har gjort vad de kan för eleven och
att de skulle vilja lämna över ansvaret på elevhälsans personal, men att det inte
fungerar så utan att de får tillbaka ärendet. Intervjuade lärare framför att det finns
behov av fler speciallärare ute på skolenheterna. Även skolområdescheferna menar att
det vore önskvärt med mer personal med specialpedagogisk kompetens. Lärarna
efterfrågar resursskola för elever med de största behoven. Förvaltningschefen och
nämndens ordförande informerar om att förvaltningen har behandlat ett
medborgarförslag om inrättande av resursskola. I förvaltningens utredning bedöms
dock elevantalet vara för litet i Ljungby kommun för att en resursskola skulle vara en
effektiv stödinsats. Förvaltningschefen påtalar att elever med stora behov vanligtvis
inte har samma behov och därför inte kan sättas i samma grupp bara för att deras
behov är extra stora.
I intervjuer med rektorer, lärare och elevhälsopersonal framkommer en samstämmig
bild av att elevhälsan är tillgänglig för personalen. På de stora skolenheterna är kurator
och skolsköterska ofta fysiskt närvarande. På de mindre enheterna är
elevhälsopersonalen fysisk på plats mer sällan, vilket kan betyda varannan vecka. De
är dock alltid tillgängliga på telefon.
Elevhälsan ska alltså främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Intervjuad
elevhälsopersonal menar att arbetet inom den centrala elevhälsan i hög grad fokuserar
på det förebyggande och hälsofrämjande. Ute på skolorna är emellertid
förväntningarna på åtgärdande insatser stora. Intervjuade rektorer framför att enskilda
elevärenden upptar en större andel av elevhälsoteamens tid, men att det, minst en
gång i månaden, avsätts tid för förebyggande och hälsofrämjande arbete. En rektor
menar att elevhälsan främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande.
Förvaltningsledningen menar att det åtgärdande arbetet upptar en stor del av
elevhälsans arbete, men genom insatser som resurstillskott och utbildningar verkar
huvudmannen för en förändring. Ett par lärare menar att den centrala elevhälsans
specialpedagoger i högre grad skulle kunna samverka med Specialpedagogiska
skolmyndigheten, som har mycket att bidra med för att utveckla arbetet med att möta
elevers olika behov

Bedömning
Vi bedömer att elevhälsans organisation utifrån kommunens skolstruktur är
ändamålsenlig och effektiv. Organisationen ger också goda förutsättningar för likvärdig
skola, även om elevhälsopersonalens närvaro är tämligen begränsad på de mindre
enheterna.
Specialpedagogisk kompetens finns inom den centrala elevhälsa och till viss del på
enheterna. Det är angeläget att huvudmannen säkerställer att det finns resurser så att
omfattningen av den specialpedagogiska insatsen motsvarar behoven.
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4.3

Årbete för skolnän/aro
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har fastställt ”Rutiner för ökad
skolnärvaro"u. I huvudmannens rutiner framgår att ”varje skola ska ha egna rutiner
framtagna för skolfrånvaro” och i rutiner ska framgå:
— Vem som ansvarar för den dagliga kontrollen av närvaro och informerar
vårdnadshavare.
— När rapporteras frånvaro till rektor.
— Hur ofta tas det upp på den lokala elevhälsan.
— När görs utredning och upprättas åtgärdsprogram.
I rutinerna definieras begrepp, tidiga tecken på skolfrånvaro punktas och åtgärder och
förhållningssätt dryftas. ”Kartläggning för elever med hög frånvaro”, samverkan inom
och utom barn- och utbildningsförvaltningen och samverkan med hemmet lyfts också
fram. Rutinerna avslutas med förslag på handlingsplan för ogiltig frånvaro. Vid tiden för
intervjuerna var rutinerna föremål för revidering.11
12
Enligt praxis får nämnden information om elever med hög skolfrånvaro genom
meddelanden. På förvaltningen ansvarar respektive skolområdeschef för mottagande
av information om skolfrånvaro från rektorerna. Av barn- och utbildningsnämndens
protokoll under åren 2018-2019 framgår att nämnden under rubriken Meddelanden har
behandlat arton ärenden om hög elevfrånvaro.13
Av granskningen har framgått att det vid skolorna finns rutiner för arbetet att motverka
skolfrånvaro.14 Planerna är olika omfångsrika men bygger på huvudmannens rutin och
handlingsplan. Enligt elevhälsans representanter är elevers frånvaro ett kontinuerligt
tema vid elevhälsomöten.
Under våren 2018 utbildades kommunens rektorer och skolpersonal i pedagogiskt
ledarskap och i att bygga trygga sociala grupper i klassrummet15, i syfte att motverka
hög frånvaro. Efter inledande både starkt negativa och positiva synpunkter från främst
vårdnadshavare upplevs modellen idag fungera väl och utgör ett gott stöd för att ingen
elev ska hamna utanför.
Förvaltningen föreslog att barn- och utbildningsnämnden skulle tillsätta 1,0 tjänst för att
tillsammans med samverkanspartner arbeta med hög skolfrånvaro. Vid ett samman
träde i augusti 2018 beslutade nämnden att en sådan tjänst skulle tillsättas. Tjänsten
beräknas kosta 550 000 kronor per år och finansieras med statsbidrag, hösten 2018
med statsbidrag ”ökad jämlikhet” och 2019 med statsbidrag ”likvärdig skola”.16
11 Dnr 2017/0074.600, rutinerna gäller från och med 2017-01-18
12 "Främja skolnärvaron senaste versionen 20190827", Ljungby kommun
13 BU 2018-1-24 (3 ärenden), 2018-03-21 (1 ärende), 2018-05-30 (2 ärenden), 2018-06-20 (2 ärenden),
2018-09-26 (1 ärende), 2018-10-24 (3 ärenden), 2018-11-21 (2 ärenden), 2019-02-13 (1 ärende), 201903-27 (1 ärende), 2019-04-24 (1 ärende), 2019-06-19 (1 ärende),
14 Se t.ex. Åbyskolans handlingsplan frånvaro, Astradskolans handlingsplan mot skolfrånvaro,
Kungshögsskolans Rutin vid skolfrånvaro - lokal plan Kungshögsskolan och Hjortsbergaskolan rutiner vid
elevfrånvaro.
15 teamutvecklande arbetssätt
16 BU § 119, 2018-08-29
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På en skola prövas en ny modell för mentorskap. Istället för att mentorsansvaret åvilar
klasslärare eller annan undervisande lärare har tre socialpedagoger anställts för att
enbart arbeta med mentorsuppdrag17. Insatsen är både ett led i att stärka
mentorskapet och, i en tid av kompetensförsörjnings-svårigheter, låta legitimerade
lärare fokusera på undervisningen.
Vid terminsstarten 2019/2020 infördes ett nytt digitalt elevsystem (Skola 24), i vilket
elevers frånvaro också ska registreras. Systemet är implementerat och fungerar på
nästan alla enheter. Förvaltningschefen påtalar vikten av att det finns digitala system
som effektiviserar arbetet och ger stöd för rättssäker ärendehantering. Detta system
gör det enkelt att sammanställa elevers frånvaro och därmed finns underlag för analys
och beslut om åtgärder. Systemet skickar också automatisk information till
vårdnadshavare vid elevers ogiltiga frånvaro.

Bedömning
Huvudmannen har ett stort ansvar för eleverna i grundskolan fullgör sin skolgång.18
Lagstiftaren har funnit det angeläget att öka fokus på frånvaro i grundskolan genom att
ålägga rektor att ”skyndsamt” utreda upprepad eller längre frånvaro.19 Det är därför
positivt att Ljungby kommun har en central rutin för arbete med skolnärvaro. Befintlig
rutin/handlingsplan beaktar dock inte lagens krav på att rektor till huvudmannen ska
anmäla om utredning av elevs frånvaro har inletts. Det kan också finnas skäl att
fundera över hur begreppen upprepad respektive längre frånvaro ska definieras.
Rutinen är under revidering och i intervjuer framgår att ansvariga vid barn- och
utbildningsförvaltningen är medvetna om gällande rutins brister. Vi vill dock påpeka
vikten av att regleringen i skollagen efterlevs även om ny rutin ännu inte trätt i kraft.

4.4

Arbete för elevers välmående
I kommunens ”Centrala elevhälsoplan” framgår att ”elevhälsa börjar i klassrummet.
Elevhälsa innebär att aktivt arbeta för att främja elevers fysiska och psykiska
välbefinnande. Det finns ett flertal generella frisk- och riskfaktorer som främjar hälsa
och förebygger ohälsa. Elevhälsa kan ske på flera nivåer: på individ-, grupp- och
organisationsnivå. Det är skollagens målsättning att förflytta fokus från åtgärdande
arbete på individnivå till främst hälsofrämjande och förebyggande arbete på grupp- och
organisationsnivå.”20
Skolsköterskorna genomför hälsosamtal (erbjuder elever hälsobesök). Enligt 2 kap. 27
§ skollagen ska tre hälsobesök erbjudas jämt fördelat under grundskoletiden. I Ljungby
kommun erbjuds eleverna hälsosamtal i årskurs fyra och sju. I enlighet med
paragrafens andra stycke får det första hälsobesöket genomföras i förskoleklass, vilket
också är fallet i Ljungby kommun. Återkoppling av samtalen på gruppnivå görs till
elever, klassföreståndare och gemensam elevhälsa, enligt elevhälsans årshjul. På
vissa enheter sker också återkoppling till vårdnadshavare. Elevhälsochefen poängterar
17 Resurser kommer från statsbidraget Likvärdig skola.
18 7 kap. 22 § SkolL
19 7 kap. 19 a § SkolL
20 Central elevhälsoplan, sid 3.
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betydelsen av att eleverna får återkoppling på angivna svar för att de ska känna att
deras medverkan i intervjuer har en mening. Det som framkommer i hälsosamtalen kan
också ligga till grund för arbetet med likabehandlingsplanen och insatser från
elevhälsan. Kuratorerna arbetar förebyggande och hälsofrämjande på gruppnivå med
elever i årskurs tre och sju.
Fungerande elevråd är viktigt i arbetet med elevers trivsel och hälsa, menar rektorerna.
Särskilt på högstadierna kan det behövas vuxenstöd i arbetet.
En rektor berättar att hans skolenhet är knuten till ett preventionsprogram Youth Aware
of Mental Health (YAM), som enligt rektor bland annat går ut på att informera om
hälsosamma livsstilar som kan påverka den psykiska hälsan.
Lärarna lyfter fram att de arbetar med teamutvecklande arbetssätt21 för att alla elever
ska känna sig sedda och känna trygghet. Då eleverna gör övergångar mellan olika
stadier fokuserar också lärarna särskilt på värdegrundsarbetet och vikten av respekt för
olikheter. Vid utvecklingssamtal lyfts frågan alltid om trivsel och trygghet och det gäller
särskilt då elever börja vid en ny skola, till exempel i högstadiet.

Bedömning
Vi bedömer Ljungby kommun vidtar åtgärder för barn och ungas välmående. Uppgifter
som framkommer i hälsosamtal ligger till grund för förebyggande och hälsofrämjande
åtgärder. Även beslutet om att arbeta med teamutvecklande arbetssätt är en insats för
att stödja elevers välmående.

Samverkan
I maj 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med Region
Kronoberg och länets övriga kommuner att delta i och finansiera en utredning av en
länsgemensam modell för att möta samhällsutmaningar som inte kan ”lösas av en
enskild aktör eller i rådande strukturer”.22 Modellen benämns ”Barnens bästa gäller!”
och syftar till att skapa ”en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande,
tidiga och samordnade insatser”23. "Målet är att utgå från barnets behov och inte hur
myndigheterna är organiserade.”24 Nämnden fick vid sitt sammanträde i juni 2019
information om hur arbetet fortskrider.25 Arbetet i projektet fortgår vid tiden för
granskningen.26 Elevhälsochefen menar att Ljungby kommun har kommit långt i
utvecklingen vad gäller inomkommunal samverkan. Barn- och utbildningsnämndens
och socialnämndens presidier träffas kontinuerligt. Under rubriken ”Allas barn” möts
under kommunledningskontorets ledning förvaltningschef och ytterligare en
tjänsteperson från barn- och utbildnings-, social- och kultur- och fritidsförvaltningen
tillsammans med frivillig organisationer närmare en gång i månaden. Barn- och
21 Se ovan under rubriken "Arbete för skolnärvaro"
22 BU§ 96, 2018-05-30
23 "Barnens bästa gäller! i Kronoberg”, broschyr från Region Kronoberg
24 Ibid.
25 BU § 74,2019-06-19
26 Se http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/folkhalsa/barn-ochunga2/barnens-basta-galler-i-kronobergs-lan/, 2019-08-26 kl. 12:00
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utbildningsnämndens ordförande upplever också ett gott samarbete mellan
kommunens nämnder för barnens bästa.
Förvaltningschefen påtalar att det tar tid att se resultat av detta nya sätt att arbeta och
att det är långt kvar till mål. Men arbetet i Kronobergs län är unikt, främst för att alla
kommuner i länet är med. Förvaltningschefen tror att resultaten först kommer att synas
i förskolan. Arbetet med ”Barnens bästa gäller!” kommer att följas av en forskare vid
Linnéuniversitetet.
I intervjuer framgår överlag att samverkan med socialtjänsten fungerar ganska bra.
Lärarna framför att de kan ringa socialtjänstens råd och service för att få stöd

Bedömning
För att elever ska få goda förutsättningar att närvara i skolan och uppnå godkända
resultat är det i vissa fall avgörande att åtgärder vidtas av andra myndigheter än en
barn- och utbildningsnämnd. God samverkan med verksamheten inom socialnämnds
och regions ansvarsområden kan vara avgörande för den enskilde. Vi ser mycket
positivt på den samverkan som utvecklas inom ramen för ”Barnens bästa gäller!”. Vi
kan också se att nämnden följer upp hur arbetet fortskrider

Uppföljning
Elevhälsan arbete ska enligt årshjul i bilaga i "Central elevhälsoplan’'27 utvärderas i juni
månad varje år. I elevhälsans årshjul framgår också när andra delar av verksamheten
ska följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet och som involverar elevhälsan. Det
kan till exempel handla om samverkan och övergångar som följs upp i januari månad
och normer, värden och arbetsmiljö i april månad.
Utvärdering av elevhälsans medicinska och psykologiska insatser tydliggörs särskilt i
verksamhetsplan "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande
elevhälsans medicinska och psykologiska insatser”28.
Enligt förvaltningens "Rutiner för ökad skolnärvaro”29 framgår att rektor ska rapportera
till skolområdeschef, som i sin tur ansvarar för redovisning till huvudman, om en elev
har varit frånvarande 20 procent eller mer under en termin, vid oro eller om elev varit
frånvarande mer än sex veckor.

Elevhälsa
Årligen godkänner barn- och utbildningsnämnden, i egenskap av vårdgivare enligt
hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetsberättelse30 och verksamhetsberättelse för
elevhälsans medicinska del31.

27
28
29
30
31

Dnr 2018/0322.624, fastställd av barn- och utbildningsnämnden och gäller från och med 2019-09-01
Dnr 2019/0055.624, fastställd av barn- och utbildningsnämnden och gäller från och med 2019-03-01
Dnr 2017/0074.600, rutinerna gäller från och med 2017-01-18
BU § 76, 2018-04-25 och BU § 13, 2019-02-13
BU § 12,2019-02-13
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Barn- och utbildningsnämndens ordförande berättar om nämndens uppföljning genom
den interna kontrollen. Efter Skolinspektionens kritik mot brister i elevhälsoarbetet i
2017-års regelbundna tillsyn beslutade barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 att i
den interna kontrollen följa upp hur långt nämnden har kommit arbetet med att
elevhälsan främst ska vara hälsofrämjande och förebyggande.32 Granskningen
kommer enligt beslutet att göras under november månad.

4.6.2

Elevers välmående
Sedan 2018 genomförs varje år under vårterminen en trivselenkät i grundskolans
årskurs tre, sex och nio samt tredje året i gymnasieskolan. I enkäten ställs frågor till
elever inom tre fokusområden: trivsel, stress och trygghet. Resultaten sammanställs på
klass-, skol- och skolformsnivå. Jämförelser görs av resultaten från föregående år samt
mellan resultaten i de olika årskurserna. Ansvaret för arbete med resultatet av enkäten
åvilar klassföreståndare på klassnivå, rektor på skolnivå och chef central elevhälsa och
mångfald på huvudmannanivå. På central nivå sammanfattas resultaten och
bedömning görs av desamma. Genom tjänsteskrivelse och redovisning vid nämndens
sammanträde informeras nämnden om resultat och åtgärder att vidta.33
Vart tredje år genomförs också Region Kronobergs enkät om barn och ungdomars
hälsa och levnadsvillkor. Den vänder sig till elever i årskurs fem och åtta samt årskurs
två i gymnasieskolan. Nämndens ordförande fick, tillsammans med övriga ledamöter i
nämndens arbetsutskott samt rektorer, personal från elevhälsan och medarbetare på
socialförvaltningen respektive kultur- och fritidsförvaltningen, i slutet av september
särskild information om regionens enkät med fokus på resultatet i Ljungby kommun.

4.6.3

Elevers närvaro
En gång per år får nämnden samlad information om elever skolfrånvaro på aggregerad
nivå. Senast detta skedde var vi nämndens sammanträde den 28 augusti 2019.34 Av
protokollet framgår att redovisningen omfattade information om antal elever med hög
frånvaro, analys av orsak samt åtgärder som vidtagits.
I intervju med nämndens ordförande framgår att nämnden vid dessa redovisningar
beslutar att ”notera informationen”, men att innehållet i redovisningarna inte diskuteras
eller ännu mindre blir föremål för beslut om åtgärder. Istället kan frågor om materialet
komma upp längre fram och bli föremål för uppdrag åt förvaltningen, menar
ordföranden.

Bedömning
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden följer upp elevhälsan, elevers välmående
och elevers närvaro. Det är angeläget att informationen till nämnden ligger till grund för
fördjupad analys och beslut om åtgärder då det är påkallat. Barn- och utbildnings32 BU§ 49, 2019-04-24
33BU§ 156, 2018-10-24
34 BU§ 84, 2019-08-28
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nämnden har det övergripande ansvaret för grundskolan och det systematiska
kvalitetsarbetet är en viktig del av nämndens styrning. Vi vill därför särskilt påtala vikten
av att nämnden tar ett aktivt ansvar för uppföljning och åtgärder

Slutsats och rekommendationer
Vi bedömer att elevhälsans organisation är ändamålsenlig. Det finns tillgång till elev
hälsans olika insatser. Nämnden bör dock säkerställa att det finns tillräcklig kompetens
på skolenheterna för att möta behovet av specialpedagogisk insats. Vi ser att det
bedrivs ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Åtgärdande insatser upptar dock
fortfarande en stor del av elevhälsans insatser och utvecklingsarbetet ska därför
fortsätta.
Åtgärder vidtas för att stärka elevers välmående och skolnärvaro. Det finns en rutin,
som inte fullt ut korrelerar med skollag. Vi ser dock att ett revideringsarbete pågår och
vi bedömer att huvudmannen inom kort kommer att fastställa en tillfredsställande rutin.
Det framgår i våra intervjuer att det finns en samsyn mellan huvudman och verksamhet
i arbetet med elevers välmående och skolnärvaro. För att stödja elever med
skolfrånvaro och ohälsa krävs samverkan med andra myndigheter. I Ljungby kommun
samverkar nämnder och verksamheter ansvariga för skola, socialtjänst samt kultur och
fritid kontinuerligt. I projekt med regionen och regionens kommuner verkar också
Ljungby kommun för att utveckla arbetsformer och samarbete för barnens bästa. Vi
bedömer att en fungerande samverkan och ett tydligt ansvarstagande för varje
myndighet är av stor betydelse för barnens trygghet, välmående och skolnärvaro.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att
— följa upp att det vid skolenheterna finns tillgång till specialpedagogisk insats
efter behov.
— fortsätta arbetet med att stärka elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande
arbete.
— säkerställa att utredningar vid hög och återkommande frånvaro görs och att vid
dessa tillfällen anmälan sker till huvudmannen.

KPMG, dag som ovan
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