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Tjänsteutlåtande - Revisionsrapport 2021:3 - Granskning av
förebyggande och hälsofrämjande arbete i grundskolan
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda
revisorer gjort en granskning av grundskolans förebyggande och
hälsofrämjande arbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
grundskolenämnden bedriver ett tillräckligt förebyggande och
hälsofrämjande arbete för elever i sina verksamheter, med fokus på insatser
avseende psykisk hälsa.
Den sammantagna bedömningen är att grundskolenämnden bedriver ett
tillräckligt förebyggande och hälsofrämjande arbete, men att det finns
förbättringsmöjligheter. Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas
grundskolenämnden i det fortsatta arbetet att:
1. Förtydliga kraven på skolverksamheterna vad gäller styrningen av
kvalitetsarbetet, med effektkedjor och dess uppföljning.
2. Säkerställa att beslutade insatser kopplas till önskvärda effekter, samt
att verksamheterna implementerar arbetssätt för att försöka följa upp
effekten av enskilda insatser.
3. Utreda om modellen för fördelning av elevhälsoresurser bör ta
hänsyn till andelen elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF).
4. Tydliggöra fördelningsmodellen för skolkuratorsresurser och hur
viktning sker mellan de olika faktorer som tas i beaktande.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
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Beslutsmotivering
Stadsledningskontoret anser att granskningsrapporten med sina
rekommendationer på ett tydligt sätt lyfter viktiga område att vidareutveckla
i grundskolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Grundskolenämnden har i sitt yttrande från 2022-05-16 svarat på hur
nämnden beaktar granskningens rekommendationer:
1. Förtydliga kraven på skolverksamheterna vad gäller styrningen av
kvalitetsarbetet, med effektkedjor och dess uppföljning:
Grundskolenämnden instämmer i revisionens synpunkt.
Grundskoleverksamhetens arbete med tydlig förändringslogik där
effektkedjor är centrala för att följa upp kvalitativa förbättringar i
verksamheten och för att kunna anpassa och förändra
skolutvecklingsinsatser om de inte leder i önskad riktning. Ett
förbättringsområde är att se till att alla skolor upprättar effektkedjor
för övergripande nyckelprocesser och följer upp dem inom ramen för
det systematiska kvalitetsarbetet.
2. Säkerställa att beslutade insatser kopplas till önskvärda effekter, samt
att verksamheterna implementerar arbetssätt för att försöka följa upp
effekten av enskilda insatser:
Grundskolenämnden instämmer i revisionens synpunkt.
Grundskolans strategiska ramverk (GPS för framgångsrik
skolorganisation samt GPS för framgångsrik undervisning) och
effektkedjorna samt resultatdialogerna är nycklar för att följa upp
effekterna av enskilda insatser.
3. Utred om modellen för fördelning av elevhälsoresurser bör ta hänsyn
till andel elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF):
På en och samma skola finns skillnader mellan enskilda elevers
behov, beroende på till exempel biologiskt arv. Sådana skillnader kan
dock antas vara relativt jämnt spridda över skolorna, och behöver
därför inte beaktas i en fördelning som ska jämna ut för systematiska
skillnader mellan skolorna. Däremot behöver grundbeloppet vara
tillräckligt stort så att skolan kan möta de större behov som finns hos
enskilda elever. Är det frågan om behov av extraordinära
stödåtgärder för elever med omfattande behov av särskilt stöd ska
alla skolor ha samma möjlighet att söka tilläggsbelopp.
4. Tydliggöra fördelningsmodellen för skolkuratorsresurser och hur
viktning sker mellan de olika faktorer som tas i beaktande:
Fördelningsmodellen bygger på elevantal, social vikt och skolans
måluppfyllelse. Detta ses över regelbundet av verksamhetsledningen
inför beslut om omfördelning och eventuell utökning.
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Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Hållbar utveckling
Västerås stads program för social hållbarhet bygger på Agenda 2030 och de
17 globala målen som är fastställda för att uppnå en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar utveckling. Grunden för ett hållbart samhälle bygger
också på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till
exempel kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder och annan
ställning.
Att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bedrivs systematiskt och
långsiktigt är viktigt för att kunna se och nå effekter. Det är också grunden
för att skapa jämlika förutsättningar för alla barn och unga i Västerås, vilket i
sin tur har påverkan på den sociala och ekonomiska utvecklingen i staden på
sikt.
Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör Strategisk
samhällsutveckling

 ÿ
()(*)+ÿ

01234562ÿ2389ÿ

 !"#$%&' %ÿ
ÿ

<ÿ=>?ÿ

9ÿ2@ÿ(A((B*)CBCÿ

DEEFGHIJÿEKLLÿMNOOPHQERFJLQJHÿSTJFÿFJTKQKNHQFGUUNFEÿVWV=XYÿZÿ
[FGHQMHKH\ÿGTÿ]SFJ^R\\GHIJÿN_`ÿ̀aLQN]FaObGHIJÿGF^JEJÿKÿ
\FPHIQMNLGHÿ
cdefghÿ
j1-34.;kl03mn3403ÿ23/21ÿ9213oÿkpqÿ-/96l43637.rs1t2l/363703.ÿ://12340uÿ
42/012/ÿvwvvowxoyzuÿ.knÿ.6//ÿ070/ÿkpqÿst01lmn321ÿ40/ÿ/6llÿ;knn-3./:10l.03{ÿ
|}d~dde}~~ÿ
13./ÿÿk-37ÿÿq21ÿÿ-4127ÿ2tÿm./01.ÿ./24.ÿrs1/1k0340t2l42ÿ
10t6.k101ÿ703knrs1/ÿ03ÿ7123.;3637ÿ2tÿ40/ÿrs109:772340ÿkpqÿqml.kr1mn2340ÿ
2190/0/ÿ6ÿ71-34.;kl23{ÿ:r/0/ÿn04ÿ7123.;363703ÿq21ÿt216/ÿ2//ÿ904sn2ÿ
q-1-t642ÿ71-34.;kl03mn3403ÿ90416t01ÿ0//ÿ/6ll1mp;l67/ÿrs109:772340ÿkpqÿ
qml.kr1mn2340ÿ2190/0ÿrs1ÿ0l0t01ÿ6ÿ.632ÿt01;.2nq0/01uÿn04ÿrk;-.ÿÿ63.2/.01ÿ
2t.00340ÿ.:;6.;ÿqml.2{ÿ
8/6r13ÿ7123.;363703.ÿ62;//270l.01ÿ10;knn034012.ÿ71-34.;kl03mn3403ÿ6ÿ40/ÿ
rk1/.2//2ÿ2190/0/ÿ
y{ÿs1/:4l672ÿ;12t03ÿÿ.;klt01;.2nq0/0132ÿt24ÿ7mll01ÿ./:1363703ÿ2tÿ
;t2l6/0/.2190/0/uÿn04ÿ0rr0;/;04k1ÿkpqÿ40..ÿ-rsl3637{ÿ
v{ÿm;01./mll2ÿ2//ÿ90.l-/240ÿ63.2/.01ÿ;kl2.ÿ/6llÿs3.;tm142ÿ0rr0;/01uÿ.2n/ÿ2//ÿ
t01;.2nq0/0132ÿ6nl0n03/0121ÿ2190/..m//ÿrs1ÿ2//ÿrs1.s;2ÿrsl2ÿ-ÿ
0rr0;/03ÿ2tÿ03.;6l42ÿ63.2/.01{ÿ
{ÿ8/1042ÿknÿnk40ll03ÿrs1ÿrs140l3637ÿ2tÿ0l0tqml.k10.-1.01ÿ9s1ÿ/2ÿqm3.:3ÿ/6llÿ
2340lÿ0l0t01ÿn04ÿ30-1k.:;62/16.;2ÿr-3;/6k3.304.m//363721ÿ{ÿ
{ÿ:4l677s12ÿrs140l3637.nk40ll03ÿrs1ÿ.;kl;-12/k1.10.-1.01ÿkpqÿq-1ÿ
t6;/3637ÿ.;01ÿn0ll23ÿ40ÿkl6;2ÿr2;/k101ÿ.knÿ/2.ÿ6ÿ902;/2340{ÿ
213oÿkpqÿ-/96l43637.rs1t2l/363703ÿq21ÿ6ÿ/m3./0-/l/2340ÿlmn32/ÿrsl2340ÿ
rs1.l27ÿ/6llÿ90.l-/ÿ
j1-34.;kl03mn3403ÿ23/21ÿ9213oÿkpqÿ-/96l43637.rs1t2l/363703.ÿ://12340uÿ
42/012/ÿvwvvowxoyzuÿ.knÿ.6//ÿ070/ÿkpqÿst01lmn321ÿ40/ÿ/6llÿ;knn-3./:10l.03{ÿ
}~d~ÿ
332ÿ-349017ÿÿ:1;21ÿ96r2llÿ/6llÿrs1t2l/363703.ÿrs1.l27ÿ/6llÿ90.l-/{ÿ
}eh~ÿ
14rs123403ÿr63301ÿ2//ÿ40/ÿr633.ÿ0//ÿrs1.l27ÿ/6llÿ90.l-/uÿrs1t2l/363703.ÿrs1.l27ÿ
/6llÿ90.l-/ÿn04ÿ96r2llÿr13ÿk14rs123403ÿ.mltuÿkpqÿ2//ÿ71-34.;kl03mn3403ÿ
90.l-/21ÿ03l67/ÿ40/{ÿÿ
ÿ
ÿ

,-./012340.ÿ.6732/-1ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

8/4127.90./:1;2340ÿ

ÿ

ÿ

ÿÿ
ÿ

 ÿ
'(')(*+ÿ

01234562ÿ2389ÿ

!"#$%&$ÿ
ÿ

<=>?@ÿB?CCÿ
DEFF-3./:10G.03ÿ
DEFF-310H6.6E303ÿ
ÿ

,-./012340.ÿ.6732/-1ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

8/4127.90./:1;2340ÿ

ÿ

ÿ

ÿÿ
ÿ

ÿ

ÿ
ÿ
12345ÿ678ÿ9 4432 444ÿ
3ÿ682464ÿ
6ÿ3682464232ÿ
ÿ
ÿ

 !"#ÿ
*29+ÿ
(,((5,-5(.ÿ
ÿ

&ÿ'()ÿ
*2343ÿ
/%0ÿ(,((1,,23&5ÿ&2&ÿÿ
ÿ

46++94534ÿ
46++943644ÿ

ÿ

66789:;ÿ;<=>>?ÿ;@=>=A9>78BBA76ÿCDCE?FÿGÿH789>I9=9Jÿ8@ÿ
KL7;MNJJ89:;ÿAOPÿPQR>AK7Q<S89:;ÿ87M;6;ÿ=ÿJ7T9:>IAR89ÿ
UVWXYÿ[ÿ\]^W_ÿ̀U\aÿbcVÿdeÿ^ddfVc_ÿcgÿhiXYjVeXÿXYcfXÿklVYV]jWfjgcmfcÿ
VjgnX]VjVÿ_jW]oklVYÿjWÿ_VcWXpWnW_ÿcgÿfjYÿklVjqr__cWfjÿ]sbÿbimX]kViotcWfjÿ
cVqjYjYÿnÿ_V^WfXp]mcWuÿvrkYjYÿojfÿ_VcWXpWnW_jWÿbcVÿgcVnYÿcYYÿqjflocÿ
b^V^gnfcÿ_V^WfXp]mjWioWfjWÿqjfVngjVÿjYYÿYnmmVispmn_YÿklVjqr__cWfjÿ]sbÿ
bimX]kViotcWfjÿcVqjYjÿklVÿjmjgjVÿnÿXnWcÿgjVpXcobjYjVwÿojfÿk]p^XÿdeÿnWXcYXjVÿ
cgXjjWfjÿdXrpnXpÿbimXcuÿ
UVWXYÿ[ÿ\]^W_XÿVjp]oojWfcYn]WjVÿYnmmÿ_V^WfXp]mjWioWfjWÿiVÿcYYxÿ
yuÿzlVYrfmn_cÿpVcgjWÿdeÿXp]mgjVpXcobjYjVWcÿgcfÿ_immjVÿXYrVWnW_jWÿcgÿ
pgcmnYjYXcVqjYjYwÿojfÿjkkjpYpjft]Vÿ]sbÿfjXXÿ^ddklmtWnW_uÿ
{uÿvipjVXYimmcÿcYYÿqjXm^YcfjÿnWXcYXjVÿp]ddmcXÿYnmmÿlWXpgiVfcÿjkkjpYjVwÿXcoYÿcYYÿ
gjVpXcobjYjVWcÿnodmjojWYjVcVÿcVqjYXXiYYÿklVÿcYYÿklVXlpcÿklmtcÿ^ddÿ
jkkjpYjWÿcgÿjWXpnmfcÿnWXcYXjVuÿ
|uÿ}YVjfÿ]oÿo]fjmmjWÿklVÿklVfjmWnW_ÿcgÿjmjgbimX]VjX^VXjVÿqlVÿYcÿbiWXrWÿYnmmÿ
cWfjmÿjmjgjVÿojfÿWj^V]dXrpncYVnXpcÿk^WpYn]WXWjfXiYYWnW_cVÿ̀~zauÿ
uÿrfmn__lVcÿklVfjmWnW_Xo]fjmmjWÿklVÿXp]mp^VcY]VXVjX^VXjVÿ]sbÿb^Vÿ
gnpYWnW_ÿXpjVÿojmmcWÿfjÿ]mnpcÿkcpY]VjVÿX]oÿYcXÿnÿqjcpYcWfjÿ
ÿÿÿ
ÿÿ¡ÿ¢£ÿ¤¥¤¦§¡ÿÿ¨ÿ¤¡¡¡ÿÿ
¤©ªÿ¦ ÿ««¬¥ÿ¥§ÿ¤¤ÿ®¢¢«¬¡¡ÿ
¯V^WfXp]mjWioWfjWÿnWXYioojVÿnÿVjgnXn]WjWXÿXrWd^WpYuÿ
¯V^WfXp]mjgjVpXcobjYjWÿcVqjYcVÿojfÿjWÿYrfmn_ÿklViWfVnW_Xm]_npÿfiVÿ
jkkjpYpjft]VÿiVÿsjWYVcmcÿklVÿcYYÿklmtcÿ^ddÿpgcmnYcYngcÿklVqiYYVnW_cVÿnÿ
gjVpXcobjYjWÿ]sbÿklVÿcYYÿp^WWcÿcWdcXXcÿ]sbÿklViWfVcÿXp]m^YgjspmnW_XnWXcYXjVÿ
]oÿfjÿnWYjÿmjfjVÿnÿlWXpcfÿVnpYWnW_uÿUYYÿklVqiYYVnW_X]oVefjÿiVÿcYYÿXjÿYnmmÿcYYÿcmmcÿ
Xp]m]Vÿ^ddViYYcVÿjkkjpYpjft]VÿklVÿlgjV_VndcWfjÿWrspjmdV]sjXXjVÿ]sbÿklmtjVÿ
^ddÿfjoÿnW]oÿVcojWÿklVÿfjYÿXrXYjocYnXpcÿpgcmnYjYXcVqjYjYuÿ
°ÿ±¨¤¨ÿÿ©¤®ÿ¡¤¤ÿ¥¢¢¤ÿÿ¡¤¨ÿ««ªÿ¤¦ÿ
ÿ¤¦§¡ÿ¦¢¦ ¡ÿ©¤¤¨ÿ«ÿÿ«¤ÿ«¬ÿ®¢¢ÿ
««¡ÿÿ¡¤ÿ¡¤¤ÿ
¯V^WfXp]mjWioWfjWÿnWXYioojVÿnÿVjgnXn]WjWXÿXrWd^WpYuÿ̄V^WfXp]mcWXÿ
XYVcYj_nXpcÿVcogjVpÿ̀¯vÿklVÿkVco_eW_XVnpÿXp]m]V_cWnXcYn]WÿXcoYÿ̄vÿklVÿ
kVco_eW_XVnpÿ^WfjVgnXWnW_aÿ]sbÿjkkjpYpjft]VWcÿXcoYÿVjX^mYcYfncm]_jVWcÿiVÿ
WrspmcVÿklVÿcYYÿklmtcÿ^ddÿjkkjpYjVWcÿcgÿjWXpnmfcÿnWXcYXjVuÿÿ
ÿ

ÿ

%2ÿ

01234562ÿ2389ÿ
ÿ
ÿ

9 ÿ

ÿ

9ÿ

!"ÿ$%&'(ÿ*+ÿ+*(',,'-ÿ./&ÿ./&(',-0-1ÿ23ÿ','345,6*&'67&6'&ÿ8/&ÿ%2ÿ45-69-ÿ
%0,,ÿ2-(',ÿ','3'&ÿ+'(ÿ-'7&*:69;02%&06;2ÿ.7-;%0*-6-'(65%%-0-12&ÿ<=>?@"ÿ
ABÿDEÿFGHÿIJKKJÿILFMJÿNOEEIÿILOMMEJPDQÿKDMMJEÿDEILOMPJÿDMDRDQIÿSDHFRTÿ
SDQFDEPDÿUBÿVOMMÿDWDKUDMÿSOFMFXOILVÿJQRYÿZBPJEJÿILOMMEJPDQÿLJEÿPFGLÿJEVJIÿ
RJQJÿQDMJVORVÿ[\KEVÿIUQOPPJÿ]RDQÿILFMFQEJTÿFGHÿSDH]RDQÿP\QN]QÿOEVDÿSDJLVJIÿOÿ
DEÿN]QPDMEOEXÿIFKÿILJÿ[\KEJÿ^VÿN]QÿI_IVDKJVOILJÿILOMMEJPDQÿKDMMJEÿILFMFQEJYÿ
`\QDKFVÿSDH]RDQÿXQ^EPSDMFUUDVÿRJQJÿVOMMQ\GLMOXVÿIVFQVÿIBÿJVVÿILFMJEÿLJEÿK]VJÿ
PDÿIV]QQDÿSDHFRÿIFKÿNOEEIÿHFIÿDEILOMPJÿDMDRDQYÿaQÿPDVÿNQBXJEÿFKÿSDHFRÿJRÿ
DWVQJFQPOE\QJÿIV]PBVX\QPDQÿN]QÿDMDRDQÿKDPÿFKNJVVJEPDÿSDHFRÿJRÿI\QILOMVÿIV]Pÿ
ILJÿJMMJÿILFMFQÿHJÿIJKKJÿK][MOXHDVÿJVVÿI]LJÿVOMM\XXISDMFUUYÿÿ
bYÿc9(,011/&2ÿ./&(',-0-16+*(',,'-ÿ./&ÿ6;*,;7&2%*&6&'67&6'&ÿ*d4ÿ47&ÿ
30;%-0-1ÿ6;'&ÿ+',,2-ÿ('ÿ*,0;2ÿ.2;%*&'&ÿ6*+ÿ%26ÿ0ÿ8'2;%2-('"ÿ
e]QPDMEOEXIKFPDMMDEÿS_XXDQÿUBÿDMDRJEVJMTÿIFGOJMÿROLVÿFGHÿILFMJEIÿ
KBM^UUN_MMDMIDYÿ̀DVVJÿIDIÿ]RDQÿQDXDMS^EPDVÿJRÿRDQLIJKHDVIMDPEOEXDEÿOEN]Qÿ
SDIM^VÿFKÿFKN]QPDMEOEXÿFGHÿDRDEV^DMMÿ^V]LEOEXYÿ
ÿ
ÿ

ÿ

2 ÿ

2ÿÿ ÿÿ
ÿÿ

Revisionsrapport2021:3
Genomfördpåuppdragavrevisorerna
JanͲfeb2022





Granskningavförebyggandeoch

hälsofrämjandearbeteigrundskolan

Västeråsstad






EY|Assurance|Tax|StrategyandTransactions|Consulting





Innehållsförteckning

1.
Sammanfattandebedömningochrekommendationer..............................................................................2
2.
Inledning............................................................................................................................... ......................3
2.1
Bakgrund............................................................................................................................... ...............3
2.2
Syfteochfrågeställningar....................................................................................................................3
2.3
Ansvarignämnd............................................................................................................................... ....3
2.4
Metodochgenomförande...................................................................................................................3
2.5
Revisionskriterier............................................................................................................................... ..3
2.5.1
Kommunallagen..............................................................................................................................4
2.5.2
Skollagochläroplan(Lgr11)...........................................................................................................4
2.5.2.1 Huvudmannensansvar...................................................................................................................4
2.5.2.2 Rektorsansvar............................................................................................................................... ..4
2.5.2.3 Elevhälsansinsatser........................................................................................................................4
2.5.3
Barnkonventionen...........................................................................................................................5
2.5.4
Kommunfullmäktigesmålochbudget............................................................................................5
3.
Grundskolenämndensstyrning...................................................................................................................6
3.1 Styrdokument............................................................................................................................... ..............6
3.1.1 Resurser............................................................................................................................... ................7
3.2 RollͲochansvarsfördelning.........................................................................................................................7
3.3 Verksamhetsstyrningssystem......................................................................................................................8
3.4 Analyserochundersökningar.....................................................................................................................8
3.5 Strategierochinsatser............................................................................................................................... .9
3.6 Vårbedömning............................................................................................................................... ..........10
4.
Arbetetmedförebyggandeochhälsofrämjandearbetevidutvaldaskolor.............................................11
4.1 Hurskolornaharbrutitnerdenkommunövergripandeelevhälsoplanen................................................11
4.2 Resurserochansvarsfördelning................................................................................................................12
4.2.1 Resurser–utifrånrektorernasochpersonalensperspektiv..............................................................12
4.2.2 AnsvarsfördelningͲutifrånrektorsochpersonalensperspektiv.......................................................13
4.3 Samverkanmellanelevhälsanochlärareskiljersigåtmellanskolorna...................................................14
4.3.1 Blåsboskolan............................................................................................................................... .......14
4.3.2 Fredriksbergsskolan...........................................................................................................................14
4.3.3 Irstaskolan............................................................................................................................... ...........14
4.3.4 Pettersbergsskolan.............................................................................................................................14
4.4 Vårbedömning............................................................................................................................... ..........15
5.
Återrapporteringtillnämnd......................................................................................................................16
5.1 Vårbedömning............................................................................................................................... ..........16
Svarpårevisionsfrågor............................................................................................................................... ..........17
Bilaga1:Källförteckning............................................................................................................................... ........19




1




1.

EY|Assurance|Tax|StrategyandTransactions|Consulting

Sammanfattandebedömningochrekommendationer



EYharpåuppdragavVästeråsstadsförtroendevaldarevisorergenomförtengranskningavdetförebyggande
ochhälsofrämjandearbetetigrundskolan.Syftetmedgranskningenharvaritattbedömahuruvida
grundskolenämndenbedriveretttillräckligtförebyggandeochhälsofrämjandearbeteföreleverisina
verksamheter,medfokuspåinsatseravseendepsykiskhälsa.
Vårsammantagnabedömningärattgrundskolenämndenbedriveretttillräckligtförebyggandeoch
hälsofrämjandearbeteigrundskolan,menattdetfinnsförbättringsmöjligheter.Bedömningengörsmot
bakgrundavattdetfinnsentydligstyrning,medmålochstrategierförarbetet,samtattdetbedrivsett
struktureratarbetevidskolorna.Vibedömerattdenmixavstrategierochinsatsersomnämndentillämpar
skapargodaförutsättningarförverksamheternaattjobbaförebyggandeochhälsofrämjande.Däremotkan
nämndenförtydligavissadelaravstyrningengällandekvalitetsͲochuppföljningsarbetet.
Nämndenhargenomflerastyrdokumentfastställtmålochframgångsfaktorerförhälsofrämjandeoch
förebyggandearbete.Dåelevhälsoarbetetlyftsframsomenavdeviktigasteprocessernainomskolansom
påverkarelevernaskunskapsresultatharflerastrategierochinsatserkoordinerats,bådepåverksamhetsnivå
ochvarderaskolenhet.Vårbedömningärattnämndensmålochframgångsfaktorer,samtframtagandetaven
stormängdstrategierochaktiviteterisyfteattfrämjaelevernashälsaharomsattsiverksamhetenpåskolorna.
Fördelningenavelevhälsoresurserbaseraspåskolornaselevantalochsocialavikt,såvälsomenskildabehov.
Detfinnsdäremotbehovavatttydliggörafördelningsmodellenochhurviktningskermellandeolikafaktorer
somtasibeaktande.Nämndenbörävenseöverommodellenförfördelningenföratttahänsyntillelevermed
neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar(NPF)påettbättrevis.
ArbetetmeddetförebyggandeochhälsofrämjandeelevhälsoarbetetiVästeråsstadharunderdesenasteåren
varitprioriteratiförhållandetillmeråtgärdsinriktadeinsatser.Lokalaelevhälsoplanerochhandlingsplanermot
diskrimineringsamttrakasserierochkränkandebehandlingharomsattnämndenskravlokaltpåskolornaoch
någraharävenskapatandraenhetsspecifikadokumentförattplaneraochstyraelevhälsoarbetetytterligare.
Vibedömerattvissaskolorharenmerutarbetadstyrningänandraskolor,därårshjulocheffektkedjoringår.
Vinoterarattnämndenochförvaltningenbedriverettaktivtkvalitetsarbetemenbedömerattformernakan
tydliggörasytterligare.Vimenarattnämndenkanförtydligastyrdokumentengällandevilkadelaravarbetet
somärobligatoriska,exempelvisvilkakravdeharpåverksamheternasdokumenteradeplaneringochstyrning
avelevhälsoarbetet.Inågotfallharskolornainteeffektkedjorpåplats.Påsåviskannämndenfåenmer
övergripandeförståelsefördetförebyggandeochhälsofrämjandearbetesombedrivsinomelevhälsanpå
respektiveskola,samtenklarekunnaföljauppinsatserochresultat.
Vårbedömningärattnämndenpåövergripandenivåharentillräckliguppföljningochåterrapporteringföratt
säkerställaentillräckligtillgångtillinformationomdetförebyggandeochhälsofrämjandearbetet.Detfinns
dockenmöjlighetattstärkaeffektuppföljningenavenskildainsatsersomutförtspåskolorna,ochhuruvida
beslutadeinsatsertydligtkankopplastillönskvärdaeffekterochresultat.

Utifrångranskningensiakttagelserrekommenderarvigrundskolenämndenidetfortsattaarbetet:
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f

Förtydligakravenpåskolverksamheternavadgällerstyrningenavkvalitetsarbetet,medeffektkedjor
ochdessuppföljning.

f

Säkerställaattbeslutadeinsatserkopplastillönskvärdaeffekter,samtattverksamheterna
implementerararbetssättförattförsökaföljauppeffektenavenskildainsatser.

f

Utredommodellenförfördelningavelevhälsoresurserbörtahänsyntillandelelevermed
neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar(NPF).

f

Tydliggörafördelningsmodellenförskolkuratorsresurserochhurviktningskermellandeolikafaktorer
somtasibeaktande.
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Inledning




2.1

Bakgrund
Enligtskollagenskaeleverfrånförskoleklasstillgymnasieskolahatillgångtillelevhälsasomomfattar
medicinska,psykologiska,psykosocialaochspecialpedagogiskainsatser.Fördessainsatserskadetfinnas
tillgångtillskolläkare,skolsköterska,psykologochkurator.Elevhälsanskafrämstvaraförebyggandeoch
hälsofrämjandeochstödjaelevernasutvecklingmotutbildningensmål.
Psykiskohälsablandbarnochungaärenstorsamhällsutmaning.Skolanhariuppdragattfrämjaallaelevers
utveckling,lärandeochhälsa,ochhardärmedenviktigrollidethälsofrämjandeochförebyggandearbetet.
Arbetetkräverensystematikochkontinuitet.
RevisorernaharisinriskͲochväsentlighetsanalysför2021identifieratdetförebyggandeochhälsofrämjande
arbetetigrundskolanavseendepsykiskhälsasomettangelägetområdeförgranskning.

2.2

Syfteochfrågeställningar
Granskningenssyfteärattbedömahuruvidagrundskolenämndenbedriveretttillräckligtförebyggandeoch
hälsofrämjandearbeteföreleverisinaverksamheter,medfokuspåinsatseravseendepsykiskhälsa.
Igranskningenbesvarasföljandefrågor:
• Finnstydligaochuppföljningsbaramålförnämndensförebyggandeochhälsofrämjandearbete?Är
elevhälsansförebyggandeochhälsofrämjandearbeteprioriteratiförhållandetillmeråtgärdsinriktat
arbete?
• Vilkauttaladestrategierfinnsfördetförebyggandeochhälsofrämjandearbetetförattstärkabarns
hälsa?Ärinsatserochkompetenseradekvatdimensioneradeutifrånelevantalet?
• Hursamverkarelevhälsanmedövrigskolpersonaliattplanera,genomföraochföljaupparbetet?
• Kanformerföråterrapporteringtillnämndenbedömassomändamålsenliga?


2.3

Ansvarignämnd
Grundskolenämnden

2.4

Metodochgenomförande
Granskningengrundaspåintervjuerochdokumentstudier(sebilaga1).Intervjuerharskettmedskolpersonal,
ansvarigatjänstemänsamtförtroendevalda.Intervjuerskermedfunktionersåsomkurator,psykolog,
elevhälsochefochrektorpåfyrautvaldakommunalaskolor.Urvalavdegranskadeskolornahargenomförtsi
samrådmedrevisorernaidenpedagogiskagruppenochdetharbeslutatsomfyrakommunalaskolormed
olikasocialviktochelevantalförattbildaenbredareuppfattningavgrundskolornaselevhälsoarbete.Dessaär
Blåsboskolan,Fredriksbergsskolan,IrstaskolanochPettersbergsskolan.
Samtligaintervjuadeharberettstillfälleattsakgranskarapporten,vilketinnebärattdefaktasomrapporten
hänvisartillärkvalitetssäkradeavdesomgranskats.Allkorrespondenskringfaktakontrollenhar
dokumenterats.SlutsatsernaochrevisionsbedömningarnaansvararEYför.
KontaktrevisorharvaritHannahWidmark.

2.5

Revisionskriterier
Medrevisionskriterieravsesbedömningsgrundersomanvändsigranskningenföranalyser,slutsatseroch
bedömningar.Revisionskriteriernakanhämtasfrånlagarochförarbetenellerinternaregelverk,policyeroch
fullmäktigebeslut.
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Idennagranskningutgörsrevisionskriteriernaavolikalagstiftning,föreskriftersamtstyrdokument,vilka

presenterasnedan.



2.5.1

Kommunallagen
Ikommunallagenangesattkommunstyrelsenskaledaochsamordnaförvaltningenavkommunens
angelägenheter.Styrelsenskaävenhauppsiktöverövriganämndersverksamhet(6kap.1§).Nämnderna
ansvararförattverksamhetenbedrivsienlighetmeddemålochriktlinjersomfullmäktigebestämtsamtde
föreskriftersomgällerförverksamheten(6kap.6§).

2.5.2

Skollagochläroplan(Lgr11)
I1.kap.9§Skollagenangesattutbildningeninomskolväsendetskavaralikvärdiginomvarjeskolformoch
inomfritidshemmetoavsettvarilandetdenanordnas.Vidarebehandlar2kap.25§iSkollagenelevhälsanoch
detpsykiskasamtpsykosocialaansvaret:
25§Förelevernaiblagrundskolanochgrundsärskolanskadetfinnaselevhälsa.Elevhälsanskaomfatta
medicinska,psykologiska,psykosocialaochspecialpedagogiskainsatser.Elevhälsanskafrämstvara
förebyggandeochhälsofrämjande.
Förmedicinska,psykologiskaochpsykosocialainsatserskadetfinnastillgångtillskolläkare,skolsköterska,
psykologochkurator.

2.5.2.1

Huvudmannensansvar
Förskolväsendetfinnsfyraolikatyperavhuvudmän:kommuner,region,statochenskilda.Enhuvudman
ansvararblandannatföratt:
• genomförautbildningenienlighetmedbestämmelsernaiskollagen,föreskriftersomharmeddelats
medstödavskollagensamtbestämmelserförutbildningensomkanfinnasiandraförfattningar
• haettsystematisktkvalitetsarbetepåskolenhetsͲochhuvudmannanivå
• genomföraverksamhetenpåettsådantsättattdenationellamålenuppnås,tillexempelgenombeslut
omelevhälsansorganisation,placeringochanställningsvillkorfördeanställdainomelevhälsan
• verksamhetenharenadekvatkompetensförsörjningocherbjuderpersonalenkompetensutvecklingmed
mera

2.5.2.2

Rektorsansvar
Förvarjeskolenhetskadetfinnasenrektorsomlederochsamordnardetpedagogiskaarbetetvid
skolenheten.Rektornskaocksåverkaförattutvecklautbildningenochdärmedocksåelevhälsan.Rektorn
beslutarävenomsinenhetsinreorganisation.
Enligtläroplanenförgrundskolanharrektornblandannatansvarföratt:
• utformaundervisningenochelevhälsansverksamhetsåattelevernafårdetsärskildastödochdenhjälp
debehöver
• upprättakontaktermellanskolaochhemomdetuppstårproblemochsvårigheterföreleveniskolan
• anpassaresursfördelningenochstödåtgärdernatilllärarnasvärderingavelevernasutveckling
• integreraämnesövergripandekunskapsområden,exempelvisjämställdhet,sexochsamlevnadsamt
riskernamedtobak,alkoholochandradroger.

2.5.2.3

Elevhälsansinsatser
Förelevhälsansmedicinska,psykologiskaochpsykosocialainsatserskadetfinnastillgångtillskolläkare,
skolsköterska,psykologochkurator.Detskaocksåfinnastillgångtillpersonalmedsådankompetensatt
elevernasbehovavspecialpedagogiskainsatserkantillgodoses.Nedanframgårelevhälsansinsatser,baserat
pågällanderegelverkochyrkesgruppernasegnaunderlag:
• Elevhälsanspsykologiskainsats
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Elevhälsanspsykologiskainsatserutförsavskolpsykolog.





2.5.3

• Elevhälsanspsykosocialainsats
Elevhälsanspsykosocialainsatserutförsvanligtvisavskolkuratorersomarbetarenligtdetövergripande
uppdragförskolansverksamhetsomfinnsangivetiskolansstyrdokument.

Barnkonventionen
FN:skonventionombarnetsrättigheter(Barnkonventionen)ärendelavdemänskligarättigheternasom
antogsavFN1989ochsomSverigeratificerade1990.Den1januari2020träddebarnkonventionenikraftsom
svensklag.Ävenomregeringochriksdaghardetövergripandeansvaretförbarnkonventionensgenomförande
ärdetarbetetpåregionalochlokalnivåsomytterstavgörhurvälSverigeleverupptilldessprinciperochkrav.
Konventioneninnehåller54artiklarmedfyragrundläggandeochvägledandeprincipersomalltidskabeaktas
närdethandlaromfrågorsomrörbarn.Artikel6behandlarbarnetsrätttilllivochutveckling,vilketävenrör
barnochungaspsykosocialamiljö(exempelvisstressochpsykiskohälsa).

2.5.4

Kommunfullmäktigesmålochbudget
IVästeråsstadsvisionför2026,somantogsavkommunfullmäktige2010,framgårdetattVästeråsskavara
stadendärmänniskornakännerattalltärmöjligt.Därstårblandannatattkommunenskatavarapåsin
utbildningstraditionochgenomskolangebästamöjligastartförbarnochungdomarskunskapochlärande.
Den16november2020beslutadekommunfullmäktigeomVästeråsstadsårsplanför2021.Iårsplanen
framgårdetblandannatattfokusskaliggapåskolanochatteleverskalämnagrundskolamedgodkända
betyg,dådettaärviktigtförvarjeelevssjälvkänslasamtattdetöppnaruppvägarförframtiden.
Kommunfullmäktigeharsattuppfyraövergripandeperspektiv,Kund,Kvalitet,EkonomiochMedarbetare,för
attbidratillattkommunensverksamheterharenhelhetssynochsträvarefterhållbarutveckling.Kundoch
kvalitetärsammanlänkadeochdessmålkanuppnåsgenom”tydligauppdragochfokuspåresultat”enligt
årsplanen.
IdestrategiskautvecklingsområdenaförVästeråsstadunder2019–2022,nämnsKraftsamlingSkolaförst.Här
pekastrefokusområdenutsomska”bidratillattbarnochungdomariVästeråsnårmarkantförbättrade
kunskapsresultatsamtserljuspåsinframtidochkännertillittillsamhälletochmänniskor”.Dessainnebär:
ökadekunskapsresultatförbarnochungdomar,attallabarnochungdomarskaseljustpåsinframtidochatt
allabarnochungdomarskakännatillittillmänniskorochsamhälle.Dessaområdenföljsuppgenommätning
avkunskapsresultat,genomströmning,stimulanstillutvecklingochlärande,framtidstroochtillit.
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Grundskolenämndensstyrning




3.1

Styrdokument
Denövergripandeinriktningenförgrundskoleverksamheten(utöverlagstiftningochläroplan)sättsuti
grundskolenämndensverksamhetsplan2021förgrundskoleverksamheten.Härbeskrivsnämndensambitioner
fördenkommunalagrundskolanochattdenskavaralikvärdigochtillgängligföralla,samtattVästeråsska
varaenledandeskolstadiSverige.Dessutombeskrivsdenövergripandeinriktningenförgrundskolan,som
bottnariSkollagensregleringomattskolanskatahänsyntillallaeleversolikabehov.Nämndenfastställeratt
eleverkanha”likaolikaförutsättningar,drömmar,målochambitioneromsinalivochsinframtid”.Vidare
stakasenradförväntningarpåskolledningenut,ochdetansvarsomverksamhetschefer,pedagoger,
verksamhetsledningochallövrigpersonalpåskolanhar.
Iverksamhetsplanentasävennämndensmålbildför2028upp,vilkeninnefattaratt”Allaskalyckas.Alla
utvecklastillkunniga,kreativa,kompetentaochansvarstagandeindivider–iVästeråsochivärlden”.Kopplat
tilldeövergripandemålensomnämnsiVästeråsstadsårsplan2021,omsättsmålbildenienradolika
framgångsfaktorersomdepedagogiskanämndernaskaarbetautifrån.DessaärElevernalyckas,Medarbetare
harrättkompetensförattstödjalärande,Resursernyttjaseffektivt,ochdensomfrämstärrelevantidenna
rapport,Elevernamårbraochuppleversighördaochsedda.
Framgångsfaktorernamätsgenomnyckeltal,blandannateleversuppfattningomtrygghetidenkommunala
skolan,ocheleversnärvaro.Iverksamhetsplanenredovisasdetresenasteårensutfallsamtmåletför2021.
BådeutfalletförEleversuppfattningomtrygghetförårskurs9ochårkurs2fritidsikommunalskolaharsjunkit
desenastetreåren.Elevernasuppfattningomtrygghetiårskurs5äroförändradmellandesenastetreåren.
ElevernasnärvaroharsjunkitibådeårkursFͲ6och7–9.
Förattstärkaförutsättningarnainomdessaområdenidentifierasettvälfungerandeelevhälsoarbetesomett
viktigtfokus,vilketutvecklasiverksamhetsplanenseffektkedjor.Enradolikadelaktiviteterhartagitsframi
arbetetmeddelångsiktigamålengällandeattelevernaskamåbraochupplevasighördaochsedda.Dessa
bestårblandannatavaktivitetersomatt:
• Revideraochförankraavelevhälsoplanen
• Skapastrukturerförenhållbarorganisationutifrånfrämjandeochförebyggandearbetepå
skolområdesträff
• Utvecklaetttvärprofessionelltsamarbetemellanskolpsykologer,skolkuratorerochspecialpedagoger.

Kortsiktigtförväntasdessaaktiviteterresulteraiökadkunskaphosmedarbetareomelevhälsanochderas
ansvarielevhälsoarbetetsamtattrektornharförutsättningarattorganiseraochledadensamladeelevhälsan.
Pålångsiktskadettainnebäraattettväletableratelevhälsoarbetefinnspåplatsochbidrartillattelever
kännersigtryggaochharengoduppfattningomskolanochsinaskolkamrater.
ElevhälsoplanenförVästeråsstadsgrundskolorreviderades2018avverksamhetschef,somsedannämnden
hartagitdelav.Ordförandeuppgerattmaniochmeddennagranskningharuppmärksammatattplanen
beslutadesförnågraårsedanochnämndenavserseöverbehovetavrevidering,vilketskahagjortsi
december2021.
Ielevhälsoplanenframgårdethurelevhälsoarbetetärämnatattfungera,ochattdetärenviktig
framgångsfaktorförenframgångsrikskolgång.Arbetetmedelevhälsanbeskrivssomentriangeldärfokus
liggerpåprevention;dehälsofrämjandeochförebyggandeinsatsernamedfokuspågruppochorganisation,
medanåtgärdandeinsatserärtoppenavtriangelnochfokuserarpåindividochgrupp.Dehälsofrämjande
insatsernaskafokuserapå”defriskaegenskapernahosvarjeindividochdekanbeståav”utarbetandeav
kommungemensammariktlinjerochstyrdokument”,”utbildningihurlärarearbetarrelationsskapandemed
eleverochhem”eller”extraidrott”förenskildaindivider.Deförebyggandeinsatsernakanbådebeståav
utbildningavskolpersonalibemötandeaveleveroch/ellerextraanpassningarförenenskildelev.De
åtgärdandeinsatsernaskaalltsåvaralägstiprioritetochhanterafallgällandeenskildaindividerellerklasser.
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Ielevhälsoplanenframgårdetattallagrundskolorskaupprättaenegenlokalelevhälsoplan,därskolans

personalgemensamtsätterutmål,visionerochuppdragförskolan,samtkopplardessatillriktlinjer,strategier



3.1.1

ochutvecklingsområden.Dennalokalaplankansedanetablerasiverksamhetengenomattdenkopplastill
skolansandrautarbetadeplanerkringt.ex.projekt,uppföljningarochårshjul.Denlokalaelevhälsoplanenär
ävenettredskapförskolansuppföljningͲochsystematiskakvalitetsarbete.

Resurser
IVästeråsstadsårsplan2021framgårdetattgrundskolanharfåttutökaderesurserunderåretförattbedriva
sinverksamhettillföljdavenhöjdskolpengochriktadestatsbidrag.Under2021hargrundskolenämnden
identifieratettbehovavettmerintensifieratarbeteriktadmotstudieroochtrygghet,kunskapshöjande
åtgärderochförbättradarbetsmiljö,ochhardärmedgettbarnͲochutbildningsförvaltningeniuppdragatt
genomföraenradsatsningar.Nämndenbeslutadeden12december2021omatt,blandannat:
¾ göraextrasatsningarpåskolbibliotekenochläsning,förvilketdeavsatt50000kronorperskolenhet,
¾ inköpavSOSͲlådorsominnehållerettbasutbudmedkompensatoriskahjälpmedel(såsomt.ex.
bänkskärmarsomskasänkaljudvolymen)tillvarjeklassrum,
¾ Satsningpåsimning
¾ satsningarpåpersonalochStudieͲochyrkesvägledareSYV.

3.2

RollͲochansvarsfördelning

Nämndensverksamheterochorganisering,inklusiveelevhälsoresurserna,illustrerasifigurennedan.



ModellenärskapadavEYutifrånVästeråsstadselevhälsoplanfrån2018ochinformationfrånintervjuermedanställdavid
VästeråsstadsbarnͲochutbildningsförvaltning.

ElevhälsaniVästeråsstadäruppdeladmellanencentralochenlokaldel,därdethuvudsakligaansvaretför
varjeelevsrätttillstödförattkunnanåsinfullapotentialliggerhosrektornpårespektiveskola.Detlokala
elevhälsoarbetetärfrämstorganiseratidelokalaelevhälsoteamen,därarbetetkoordinerasavrektorn.
Teamenbeståravensammansättningavrektor,specialpedagogiskkompetens,skolsköterskaochskolkurator.
Samtligaresursersomarbetarmedskolanselevhälsaäranställdavidskolanmedrektornsomchefförutom
skolkuratorerochskolpsykologer.Dessaärplaceradepårespektiveskolamenäranställdaviddencentrala
elevhälsan.
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Delokalaelevhälsoteamensuppgiftärattdrivadetförebyggandeochhälsofrämjandeelevhälsoarbetetpå

skolan.Enligtelevhälsoplanenbörteametveckoviserbjudamötenmedpersonalenpåskolanförkonsultationi



förebyggandesyfte.Teametbörävenmötasseparatåtminstoneengångiveckanförattplanera
hälsofrämjandeochförebyggandeinsatser,samtlyftaochföljauppelevärendenochdenövergripande
elevhälsanpåskolan.Månadsvisdeltarävenskolpsykologenochandraeventuellaresurser.Planenbeskriver
ävenattelevhälsoteametbörhållaenelevhälsokonferensdärklasslärareochmentorerfårmöjlighetatt
diskuteraelevärendenirespektiveklass,därteametkanfåenövergripandeuppfattningavelevhälsoarbetet
påskolan.
Delokalaelevhälsoteamenharmöjlighetatterhållastödochresurserfråndencentralaelevhälsansom
innefattarfleraolikateamochresurser.Enhetschefenpåcentralaelevhälsanansvararföröver75
medarbetare,varav20kuratoreroch15psykologersomärutplaceradeiolikagradpåstadensgrundskolor.
Detfinnsflerateamsomsyftartillattstödjaeleversomintekandeltaiordinarieundervisning.Detfinnsen
gruppförsjukhusundervisningochtvåseparatastödteam,enförgrundskolanrespektivegrundsärskolansom
innehållerenmängdolikakompetensersomkannyttjasavskolornaiformavobservationer,rådgivningoch
handledning.Organisationenärfrämstämnadattfungerasomenkompletterandestödfunktionochbidramed
handledningtillrektorn,detlokalaelevhälsoteametochenskildpersonal.Elevhälsansmedicinskainsats(EMI)
harenverksamhetsansvarigförEMIenligthälsoͲochsjukvårdslagen,enskolläkareochensamordnande
skolsköterskasomsamordnardelokaltanställdaskolsköterskornasinsatserpåskolorna,samtföljeruppderas
arbete.Utöverdencentralaelevhälsanfinnsävenkommunalasärskildaundervisningsgrupper(KSU)som
stödjereleversombehöverundervisningutanförklassrummetinomellerutanförskolanslokaler.
Frånvaroharbedömtssomenviktigfaktorföratteleverskauppnågodkändakunskapsresultatochgenom
prioriteringariverksamhetenhardärförettnyligensammansattnärvaroteamskapats.Syftetmedteametär
attfokuserapågruppochorganisationsnivå.Teametharbl.a.revideratnärvaroplanen,utförtföreläsningar
ochhanteratenskildaindividärenden.

3.3

Verksamhetsstyrningssystem
Rektorernaanvändersigävenavstadensverksamhetsstyrningssystemförattbrytanedochkonkretiseramål
tillaktiviteterochnyckeltal.Hypergeneärfrämstettverktygförattdokumenterai,samtföratttaframolika
resultatexempelvismeritvärde,behörighet,fullständigabetyg,menävenelevhälsansåtgärdandearbete
rapporterasisystemet.Resultatkanpresenteraspåindividnivåochupptillaggregeradinformationförhela
kommunensskolverksamhet.Nämndenharstyrmöjlighetergenomattbestämmavilkanyckeltalsomska
mätas.Deninrapporteradeinformationenanvändsäventillanalysersomliggertillgrundförolikainsatseroch
beslutirespektiveskola,seävenkapitel4.

3.4

Analyserochundersökningar
Vidvarjeskolagörsdetettflertallokalaundersökningarochenkätutskicksomämnarattundersökaelevers
resultat,närvaro,välmående,trygghetochtrivselpåskolan.Dessaelevenkäterutförslöpandeunderårets
gångochföljeruppskolornaselevhälsoarbete,medenkätersombedömersärskiltstöd,närvaro,
diskriminering,trakasserierochkränkandebehandlingar,samtsynpunkterochklagomålfråneleverna.
ResultatenfrånenkäternaanalyseraspålokalnivåavrektorochEHT.Statistikentillåterskolornaattgöra
jämförelsermellanårensamtutvärderadeinsatsersomgjortspåaggregeradnivå.Dettaanvändssedansom
underlagvidbeslutavnyainsatsersomtaspåbådelokaltochövergripandeplan.Dennastatistiksammanställs
ochanalyserasävenienstörrekommunövergripanderesultatanalys.
VidvarjeläsårsslutgörsenredovisningochanalysavresultatiVästeråskommunförkommunalaskoloroch
grundsärskolor.Islutetavläsåret2020/2021utfördesenanalyspåvarjegrundskolakringelevernasresultat.
Olikafaktorerredovisas,främstelevernasbetygochmeritvärdenutifrånårskursochkön.Andrafaktorertas
ocksåuppförattbreddaanalysen,somexempelvispersonalensutbildning(andelsomharlärarlegitimation
ochärbehörigaiminstettämne).Resultatetfråndeskolenkätersomelevernaharblivitombeddaattbesvara
inkluderasocksåianalysen.Idennaframkommerelevernasupplevelserkringblandannatövergripande
nöjdhet,trygghetochstudiero.Utöverdettasammanställselevnärvaron,vilketkopplastillkommunensarbete
medelevhälsaeftersomproblematiskfrånvaroskaföljasupp.Idennaredovisningtillkommeräven
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anmälningarangåendediskriminering,trakasserierochkränkandebehandlingar,anmälningartillhuvudman,

tillsynsmyndighetochandratyperavklagomålochsynpunkter.



Isammaredovisningbeskrivselevhälsoarbetetsomenavdeviktigasteprocessernainomskolansompåverkar
elevernasresultat.Tillsammansmedundervisningskvalitet,kollegialtlärandeochsystematisktkvalitetsarbete
bildardeförutsättningarnaförskolanspositivaochnegativaresultat.Ianalysenframkommerattdetharskett
enskiftningiuppfattningenomelevhälsan,därdetnuärmervedertagetattdetärsamtligamedarbetares
ansvarochattarbetetskaskeförebyggandeochhälsofrämjande,iställetförattfokusliggerpå
elevhälsoteametsåtgärdandeinsatsermedenskildaelevermedstörrebehov.Elevhälsoteametansesistörre
utsträckninghaenstödjandefunktionförskolornasmedarbetare.
LivochhälsaUngärenundersökningsomutförsavRegionVästmanlandvartredjeår.Härinsamlasdatafrån
allakommuneriregionennärdetgällerskolungdomarshälsaochvälmående.Engemensamnämnareförde
senasteårensundersökningaräratttjejeristörreutsträckninguppleverpsykiskaohälsaänkillar,samtattbarn
medannansexuellläggningänheterosexuelllideravpsykiskohälsaistörreutsträckning.Idensenaste
mätningenliggerVästeråsstadöverlagbättretilländeflestakommunernairegionennärdetkommertill
generelltvälmåendehosungdomarochbarn.
Dessatyperavundersökningaranvändspåallanivåerinomverksamhetenförattbedömadetnuvarandeläget
närdetgällerelevernaistaden,derasvälmåendeochiarbetetmedatttaframnyainsatserochstrategier.
Insamladdatautgörunderlagetförfleraregelbundnaträffarpåförvaltningsnivå,idencentralaelevhälsanoch
idelokalaelevhälsoteameniolikautsträckning.

3.5

Strategierochinsatser
Iverksamhetsplanenfrån2021framgårdetattsamtliggrundskoleverksamhetskautförasenligtstadens
övergripanderamverkförgrundskolanspedagogiskastyrning(GPS).GPSͲramverketskavägledarektoroch
skolaiutvecklingsarbetetutifrånforskningochevidens.Elevhälsanärenavpunkternasomutnämnssomen
faktorförenframgångsrikskolorganisation.
IVästeråsstadsgrundskolorgörsenmängdinsatserrelateradetillelevhälsanochdethälsofrämjandeoch
förebyggandearbetet.Enligtintervjuerbaserasdessapåanalyserochutvärderingarsomgörspåskolnivå,men
insatserkanävenrekommenderasfrånförvaltningen.Ettexempelpådettaärdetvärdegrundsarbetesom
etableratspåfleraskolor,somgårundernamnetKRAM(Kamratskap,Respekt,AnsvarochMod).De
övergripandegenerellainsatsernaimplementerasiolikautsträckningpåstadensgrundskolor,medanandra
insatserkanvarariktademotskolormedspecifikproblematik.Idessafallärdetupptillvarjeskolaatt
implementeradeinsatsersomansesrelevantasetttillbehovet.Inågrafallärinsatsernanationella,därskolor
kanansökaomattfåvaraendelavdessa.Enligtintervjuerskainsatsernasomimplementerasvarabeprövade
ocherkända.Intervjuadeuppgerattdencentralaorganiseringenansesvaraenfördelförattskapaettmer
likvärdigtförebyggandearbeteistadensskolor.
Organisationenärstruktureradsåattdecentraltanställdakuratorernablirdelgivnadirektivomdeinsatser
somskaimplementeraspådeskolordeärutplaceradepå.Dettaskerunderregelbundnamötenmedsamtliga
resurser.Dettainnebärattbådearbetssätt,strategierochmerriktadeinsatsersombeslutatspånämndeller
centralverksamhetsnivåkanappliceraspålokalnivå.Ettexempelpåeninsatssomärimplementeradpå
övergripandenivåärYAM(YouthAwareofMentalHealth)därstadenärinsatsenshuvudmanochsyftartillatt
skapadiskussionblandelevernaochutveckladerasproblemlösningͲochemotionellaförmåga.Genomatt
utbildainstruktörerämnarinsatsenattförebyggamentalohälsaochfungerasuicidpreventivt.
PåförvaltningsnivåerbjudsutbildningartillmedarbetarepåskolornaförattkvalificerasigsomANDTSͲ
1

coacher ,barnpiloter,here4youͲsamarbeten(rasismochantisemitism)ochhedersvåldscoacher.Dettakan
varjeskolakantadelav.Ettexempelärbarnpiloter,vilketärfrivilligpersonalpåskolansomvidoroliga
situationerförenelevkanagerastödellerrådgivaretillmedarbetarevidskolan.Defårävenextrakunskap
kringviktiglagstiftningsomSocialtjänstlagenochBarnkonventionen.Barnpiloternafårdeltai


1

Alkohol,narkotika,dopning,tobakochspelprevention
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fortbildningsdagarochsamtalsgrupperlöpandeunderåret.Andrautbildningstillfällenochkurserriktarinsig

påandraområdensomdrogerochnarkotika,ellervåldochtrakasserier.



Ettannatalternativärattriktainsatsernadirektmotelevernapåskolan,genomexempelvislektionsserieroch
föreläsningar.Mentorerförvåldsprevention(MVP)ärettprogrammedenserielektionerriktademotelever
påhögstadietochgymnasiet,somsyftartillattmöjliggörareflektionöverhurmankanageramotvåldi
vardagen.Dennaserieska”ökamedvetenhetenomvåld,utmanavedertagnanormerkringkön,relationeroch
våld,öppnarfördialog,inspirerartillledarskapochåskådaringripanden”.MVPharävenomarbetatstillen
serielektionersomäranpassadeförmellanstadieeleversomgårundernamnetAgeraTillsammansdär
personalengårenutbildningförattledaprogrammetochbildarenarbetsgrupp.Lektionsserienär
materialbaseradochbyggerpårollspelochattelevernafårtränapåolikasituationer.

3.6

Vårbedömning
Nämndenhariverksamhetsplanochelevhälsoplanfastställtsåvälmålsomframgångsfaktorersomberördet
hälsofrämjandeochförebyggandearbetet.Framgångsfaktorernamätsgenomnyckeltalkringtrygghetoch
eleversnärvaro.Iarbetetmotdetlångsiktigamåletattelevernaskamåbraochupplevasighördaochsedda
finnsfleraaktiviteterpåförvaltningsövergripandenivå.Vibedömerattnämndenmeddettaharsäkerställtatt
detfinnstydligaochuppföljningsbaramålförnämndensförebyggandeochhälsofrämjandearbete.
Detfinnsenstormedvetenhetblandnämndenochansvarigatjänstemäniverksamhetenomdenpsykiska
hälsanblandbarnochunga,därregionensundersökningLivochHälsaUngsamtkommunensegna
enkätundersökningarärgodakällorförinformation.Förvaltningengenomförårligenenresultatanalyssom
inkluderaraspektersomberördethälsofrämjandearbetet,såsomtrygghetsfrågor.
Detfinnstydligadirektivomattdetförebyggandearbetetskavaraprioriterat.Igranskningenharvi
uppmärksammatattdetfinnsenstormängdstrategierochaktivitetermedsyfteattfrämjadetförebyggande
ochhälsofrämjandearbetet,inklusiveattfrämjadenpsykiskahälsanhoselever.Inågrafallärinsatserna
nationella,därskolorkanansökaomattfåvaraendelavdessa.Kommunensövergripandegenerellainsatser
implementerasiolikautsträckningpåstadensgrundskolor,medanandrainsatserkanvarariktademotskolor
medspecifikproblematik.Idessafallärdetupptillvarjeskolaattimplementeradeinsatsersomanses
relevantasetttillbehovet.Insatsernakanvarariktadedirektmotelevernapåskolan,ellergenomexempelvis
lektionsserierochföreläsningar.Påförvaltningsnivåerbjudsexempelvisutbildningartillmedarbetare,personal
videlevhälsanellerlärare,påskolorna.Vibedömerattdennamixavstrategierochinsatserskapargoda
förutsättningarförverksamheternaattjobbaförebyggandeochhälsofrämjande.Detfinnsbådefördelaroch
nackdelarmedattrektorernaochelevhälsoteamengesmöjlighetattanpassaarbetssättentillskolansbehov
ochelevkomposition.Envissflexibilitetvadgällervalavinsatsertordevaraattföredra.
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Arbetetmedförebyggandeochhälsofrämjandearbetevidutvalda




skolor
ArbetetmeddetförebyggandeochhälsofrämjandeelevhälsoarbetetiVästeråsstadharunderdesenasteåren
varitprioriteratiförhållandetillmeråtgärdsinriktadeinsatser.Fleraförändringarhargjortsförattfåmer
likvärdighetmellandeolikaskolornaistaden.Fokusharskiftatfrånindividuellaåtgärdandeinsatsertillettmer
övergripandearbetssättdärlärareochmedarbetareskaerhållakompetensochkunskapatthanteraelever
bådepåindividͲochgruppnivå.Ävenfysiskaaktivitetervidskolornauppgesvaraviktigaförattfrämjaengod
hälsa,meniefterföljandeavsnittläggsstörreviktvidpsykosocialainsatserochdetmergenerellaarbetssättet
förattarbetaförebyggandeochhälsofrämjande.Dåvälmåendeärsvårtattbedömaochberäkna,används
enligtstyrdokumententrygghetochnärvaroförattkunnamätaochbedömaelevernasvälmående.

4.1

Hurskolornaharbrutitnerdenkommunövergripandeelevhälsoplanen
Deutvaldaskolornahar,somnämndensövergripandeelevhälsoplanstipulerat,upprättatlokala
elevhälsoplanerför2021/2022somiolikautsträckningbeskriverelevhälsoarbetetsombedrivspåskolorna,
dessutvecklingsområdenochinsatser.Ienlighetmedskollagenochdenkommunalaelevhälsoplanenbeskriver
delokalaelevhälsoplanernaskolornasprioriteradefokuspådetförebyggandeochhälsofrämjandearbetet.
Enligtintervjuadeharfokusskiftatdesenasteårenkringvilkentypavelevhälsoarbetesomskabedrivasochatt
störreviktharlagtsviddeförebyggandeåtgärderna.Planernaärutarbetadeefternämndernasövergripande
målochföljsuppsamtreviderasvarjeår.
Utöverdettaharsamtligaskolorskapatenlokalhandlingsplanmotdiskriminering,trakasserierochkränkande
behandling.Andraplanerharäventagitsframpåskolorna.ExempelvisharBlåsboskolanutvecklaten
likabehandlingsplanochennärvaroplansomskatydliggörnärEHTochandrafunktionerskakopplasin.
Skollagenkräverettsystematisktkvalitetsarbeteochuppföljningpåskolorna.Skolornaredovisariolika
utsträckningvilkaaktivitetersomrelaterartilldekommunövergripandemålenochderaslokalamålsättningar
förelevhälsoarbetegenomexempelvishandlingsplaner,årshjulellereffektkedjor.Förvaltningenhar
gemensammastrukturerfördetsystematiskakvalitetsarbetetsomtäckerallagrundskolor.Deharstödjande
dokumentsamtmodellerochmallarmenanvändandetskiljersigåtmellanskolorna.Dettavisarpåatt
utvecklingenavdetsystematiskakvalitetssäkringsarbetetharkommitolikalångt.Ettexempelpådetarbete
somskolornautförärdeenkäterochundersökningarsomriktarsigmoteleverpåskolorna.Tidsintervallen
skiljersigåtmellanskolorna,meninformationensammanställs,analyserasochskickasårligenvidaretill
nämnd.
Enligtintervjuerochskolornaselevhälsoplanersamtandrastyrandedokumentframgårdetattskolorna
tillämparenradinsatser.Någraexempelpåinsatsersomvissaskolorutförär:
• KRAM
• Byggagrupp
• Ageratillsammans
• Stoppminkropp
• YAM

Rektorernapåskolornaanvändersigavstadensverksamhetsstyrningssystemförattrapporteradataochiolika
utsträckningbrytanedochkonkretiseramåltillaktiviteterochnyckeltal.Inrapporteradedata,somexempelvis
resultatstatistik,användsföranalyserochfördelasperämneochnedtillelevnivå.Grundskolenämnden
efterfrågarinformationochstatistikbestämdadatum,ochdessastyrnågorlundavilkentypavuppföljningar
ochmätningarsomgöras.
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Resurserochansvarsfördelning




Detvåutgångspunkterförhurförvaltningenplacerarresurserochinsatservidstadensskolorärsocialviktoch
2
elevantal.Socialviktberäknas förrespektiveskolaochkorreleraroftamedlågastudieresultatochlågupplevd
studiero.Bedömningenuppgesdockvaranormativochbeaktandetavskolornasbehovärintefullständigt
tydliggjort,vilkethargjortdetsvårtattbedömatillvilkengradfördelningsmodellenbaserassigpåelevantal.
Fördelningenomvärderastvågångerperårochdåkankuratorernaomfördelasmellanskolorna.
Skolpsykologernasplaceringföljsuppmerkontinuerligtunderåret,dådeinteharenbestämdprocentsomde
skavarapåenskola,utanärmerrörligautefterbehov,arbetsbelastningochvilkaförutsättningarsomgällerpå
respektiveskola.
SKOLA

ELEVͲ


SOCIALVIKT LÄRARͲ

ANTAL

ANDELELEVERIÅK6

ELEVHÄLSORESURSER

BEHÖRIGHE

SOMUPPNÅTT

PLACERADEPÅSKOLAN

T

KUNSKAPSKRAVI

(OCH%PÅSKOLAN)

2020

ALLAÄMNENVT
2021

BLÅSBOSKOLAN

326

56

59,0

60,0%

Skolkurator1st(35%)
Skolpsykolog
Speciallärare2st
Skolsköterska1st(80%)

FREDRIKSBERGSͲ

301

231

64,8

47,7%

SKOLAN

Skolkurator1st
Skolpsykolog
Specialpedagog1st(80%)
Speciallärare1st(80%)
Skolsköterska1st

IRSTASKOLAN

872

36

85,0

79,0%

Skolkurator2st
Skolpsykolog2st
Specialpedagog4st
Elevsamordnare2st
Speciallärare
Skolsköterska2st

PETTERSBERGSͲ

489

279

63,9

32,4%

SKOLAN

Skolkurator2st
Skolpsykolog
Specialpedagog/speciallärar
e1st
Specialpedagog4st
Speciallärare6st
Skolsköterska2st(180%)

Tabell1.BaseraspåsiffrorfrånRedovisningochanalysavresultatiVästeråskommunalaskolorochgrundsärskolorvårtermin2021.

4.2.1

Resurser–utifrånrektorernasochpersonalensperspektiv
Vidintervjuermedpersonalpåskolornaframkommerdetattdethälsofrämjandeochförebyggande
elevhälsoarbetetiolikautsträckninginnebärenutmaningpågrundavtidͲochresursbrist.Myckettidläggspå
åtgärdsinriktadeärendenochbaraenbråkdelavallaärendenbedömskunnaföljasupp.Preventivainsatser


2

Socialviktvägsin10%utländskbakgrunddärelevernaärföddautomlandsmedbådaföräldrarföddautomlandsoch90%
avföräldrarnasutbildningsnivåvaravhögstfolk/grundskola65%ochgymnasieutbildning25%
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sättsiblandinförsentsomföljdnärtidintefinnsförattplanera.Fleraavskolornaefterfrågardärförfler

resursertillelevhälsoteametsfunktioner.



Intervjuadpersonalmenarävenattresursernaielevhälsoteamenmåstebrukaspårättsättochattpersonalen
främstskautföradearbetsuppgiftersomståriarbetsbeskrivningen.Dettauppgesvaraettstadsövergripande
problemdärolikaresursers,framföralltkuratorers,rollbeskrivningarärotydligaelleranvändspåfelsätt.För
tillfälletanvänderelevhälsanideolikaskolornamyckettidtillattarbetaåtgärdandemotenskildaindivider.
Iställetönskasarbetetskepåettmerövergripandeplanmedinsatserriktadegentemotspecifikaelevgrupper
ellergrupperipersonalstyrkan.
Intervjuaderektoreruppgerattdetärtydligtattelevhälsansarbetefrämstärattutredandeochförebyggande,
förattsedanslussavidareärendentillrättinstanserförbehandlingomdetansesnödvändigt.Intervjuade
menarattlågtillgänglighethosandrainstansersomliggerutanförskolverksamheten,t.ex.BarnͲoch
ungdomspsykiatrin(BUP),somharansvarattomhändertadetbehandlandearbetetinnebärattskolans
kuratorerfårtaettstörreansvaridetåtgärdsinriktadearbetetänvadsomönskas.Antaletskolkuratorerhar
ökatmeniintervjueruppgesdetattdeintefåttmertidtilldetåtgärdandearbetetutaniställetutförfler
uppgiftersomliggerutanfördetsomstårbeskrivetistyrdokumenten.
Dåresursernafördelasefterberäkningaravelevantalochsocialviktfårvissaskolorstörretillgångtillkuratorer
änandra.Enligtintervjuerinnebärdettaattvissatyperavbehovhoseleverintetashänsyntillitilldelningen
3

avresurser.ExempelvisberäknasinteelevermedNPF medimodellen,vilketinnebärenutmaningförde
intervjuadeinomelevhälsan.Rektoruppgerattomskolanseretthögrebehovavresurserfinnsdetmöjlighet
fördematttainflerutöverdetsomtilldelats,menattdettamåstefinansierasavenhetensjälv.

4.2.2

AnsvarsfördelningͲutifrånrektorsochpersonalensperspektiv
Ansvarsfördelningeninomelevhälsoarbetetmellandeolikafunktionernapåskolanärbeskrivnairespektive
skolaslokalaelevhälsoplan.Skolkuratornsrollidetförebyggandeochhälsofrämjandearbetetbeskrivssåväl
somhurarbetetskabedrivaspåbådeindivid,gruppochorganisationsnivå.Skolkuratorernaärcentralt
anställdaavförvaltningenmenutplaceradepåskolan,underrektornsledning.
Dencentralaanställningeninnebärattkuratorernaharmöjlighetenattdelaerfarenheterochdiskuteranya
insatsertillsammansmedandrafunktionerpåandraskolor.Atthakollegorcentralt,medkuratorträffaroch
handledninginnebärenprofessionsgemensamutveckling.Dettalyftsframsomenfördelmed
organisationsstrukturenochjämförsmedfördelarnamedsjuksköterskornasliknandemöjligheterattmöta
kollegorförattutbytaerfarenheter.Däremotuppgesdetattstörreskolormedstörreantalresurserintehar
sammabehovavattkuratorerfårettforumförerfarenhetsutbytedåderedankanutbytaerfarenheteroch
idéerinomsinarbetsgrupppåskolan.
Dennaorganiseringresulterariettdubbeltchefskapsom,enligtintervjuade,innebärbådefördelaroch
nackdelar.Exempelvisuppgesdetkunnabliproblematisktattrektorninteärnärmastechefochintekan
disponeraarbetetpåettbrasätt,samtattarbetsmiljöansvaretblirkomplext.Enligtintervjuadekandet
innebäraproblemfördetövergripandeelevhälsoarbetetdårektorninteharfulltförfogandeöverderesurser
somfinnspåskolan.Detsammagällerfördecentraltanställdapsykologerna,därrektornintehartillräcklig
överblickochförståelseförpsykologernasarbeteocharbetsuppgifter.
Intervjuadepåpekarävenattkuratorernasarbetsprocentintemotsvarardetarbetedeutföriverkligheten,då
desamtidigtbehöverläggatidpåattnärvaravidcentralaelevhälsan,vilketinteärutskrivetideras
arbetsbeskrivning.Dvs.kuratorernaharblivit100procentplaceradepåskolanmenmåsteävennärvaravid
mötenochinsatsercentralt.
Intervjuadeuppgerattskolanförsökerläggafokuspådetförebyggandeochhälsofrämjandeelevhälsoarbetet,
menattrörligheteniverksamhetengördetsvårplanerat.Kuratornpåskolanärtvungenatttillstordelarbeta
åtgärdsinriktatdåakutasituationeruppkommer.Detuppgesävenattkuratorernascentralaanställningäven


3

Neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar(NPF)
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innebärattdetförebyggandeelevhälsoarbetetnedprioriteras,dådeiblandexempelviskanbliivägskickadepå

kursersominteansesbehövligaansetttillskolansbehov.



4.3

Samverkanmellanelevhälsanochlärareskiljersigåtmellanskolorna

4.3.1

Blåsboskolan
Ilokalelevhälsoplanför2021ärBlåsboskolanselevhälsoteamssamverkanmedarbetslagenpåskolaoch
fritidshemifokusförelevhälsoteametsutvecklingsarbete.Enkätundersökningarkringelevhälsanharbeskrivits
somettsättförattfortsättautvecklingenavelevhälsoarbetet.Intervjuadeuppgerattkuratornunderlättarför
personalenpåskolanattageraförebyggandeiklassrummetochelevhälsoteametharbokningsbaratiderför
personalsomvillhaextrastödisittarbete.Ämnensomtagitsuppunderdessamötenföljsuppunder
elevhälsoteametsregelbundnamöten.
Blåsboskolanharfleraforumocharbetssättförattökasamverkanmellanlärareochelevhälsan.
Elevhälsoteametutförobservationeriklassrummenochförattidentifierabehovochutvecklingsområden.
Resultatenavdessatasuppunderdeårligaårskurskonferenserna,tillsammansmedannatunderlag.Kurator
ochspeciallärarehållerimötetsomsyftartillattutvecklaengemensamsamsynframåtfördendagliga
verksamhetenpåbådeindividͲochgruppnivå.Utöverdettahållsävenregelbundnasamrådsmötenmed
svenskasomandraspråk(SVA)Ͳ,specialͲochklassläraretregångerperårförattföljauppdeinsatsersom
genomförts.Varannanveckautförsävenhandledningmedskolanselevassistentertillsammansmed
skolpsykologenförattgåigenomarbetssättochrutiner.Lärareharävenmöjlighetattbokamötenmed
elevhälsoteametellerspeciallärareförattgåigenomhurdekanarbetahälsofrämjandeochförebyggande.

4.3.2

Fredriksbergsskolan
Fredriksbergsskolanharklassmentorersomärkoppladetillvarjeårskurs,därderasuppgiftarbetsuppgiftäratt
aktivtbidratilltrygghetochstudiero.Dettagördebl.a.genomattföljaklassengenomderaslektionerochvara
närvarandeunderraster.Mentorernaärocksåendelavskolanstrygghetsteamsomutöverdennafunktion
äveninnehållerkurator.TeametarbetarfrämjandeochförebyggandepågruppͲochskolnivå.
Fredriksbergsskolanselevhälsoteambearbetarenmängdolikadataochinformationförattstyraochplanera
elevhälsoarbetetochdeinsatsermanskagenomföra.Statistikövereleversresultat,betygochnärvaro
användsävenidettaochandraanalysarbeten.Teametharävenlöpandekontaktmedläraregenom
månadsvisakonsultationerdärfrågeställningarochärendenkanlyftasochföljasupp.Detskeräven
utvärderingartvågångerperårutefterelevernasresultat.Enligtelevhälsanshandlingsplanskaskolans
pedagogiskapersonalsamverkamedelevhälsanidetförebyggandeochhälsofrämjandearbetet.Blandannat
hållsklasskonferensertvågångerperår.DärlyftsspecialpedagogiskaͲ,psykosocialaͲochmedicinskafrågor
utifrånresultatochanalysföratthittaåtgärderförytterligareutveckling.

4.3.3

Irstaskolan
Irstaskolanselevhälsoplanfastställerattlärarenärendelavelevhälsoarbetetochhariuppdragattvaraförsta
linjenselevhälsa.Dettainnebärattlärarenharansvarförattförebyggaochuppmärksammaelevers
skolrelateradeproblem.Enligtintervjuadeärdetfrämstlärarnasomgenomfördetfrämjandeoch
förebyggandearbete,ävenomdetinteärsystematiseratelleretableratinågrarutinerellerstyrdokument.Det
kanbeståavexempelvisvärdegrundsarbeterelaterattillundervisningen.Deharävenlöpandemöjligheter
underläsåretsgångattfåstödviabokningsbarakonsultationermedelevhälsoteametsresurser.Blandannat
skalärarekunnafårådgivningfrånspecialpedagogergällandebådeenskildafallochmergenerellasituationer.

4.3.4

Pettersbergsskolan
LärarnapåPettersbergsskolandeltarielevhälsoarbetettilldengradattintervjuadeuppgerenönskanomatt
kunnaläggastörreviktvidundervisning.Debidraräventillplaneringenmedidéerochförslagtillhurarbetet
skabedrivas.Dessainkluderassedanideplanersomskapasförelevhälsoarbetetochskolansverksamhetpå
ettmerövergripandeplan.Rektoruppgeriintervjuattrollensommentortillelevernaintekankoncentreras
hoslärarepågrundavtidsbrist.Deuppgesintehellerhadenutbildningsomkrävsförattkunnahanterade
typeravelevärendensomfallerpåmentorn.MentornfrämstauppgiftärenligtPettersbergsskolans
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elevhälsoplan2021/2022attmotiveraelevertillstudiernaochvisatropåelevernasfärdigheterochmöjlighet

attnågodastudieresultat.Stödochuppföljningärviktigakomponenterimentornsarbetsbeskrivning.



IPettersbergsskolanstrygghetsteamingårflerafunktionerinomelevhälsan,lärarefråndeolikastadiernasamt
studieͲochyrkesvägledare.Teametarbetarförebyggandeförattmotverkaotrygghetblandeleverna,och
genomattutvärderablandannattrygghetenkäternasomskickasutengångperterminkanlärarnasamverka
medfunktionerinomelevhälsan.Tillsammanskandedeltaianalysenochutvärderavilkaområdensom
behöverutvecklas.

4.4

Vårbedömning
Vibedömerattdetfinnstydligadirektivomattdetförebyggandearbetetskavaraprioriterat.Däremotfinns
detflerautmaningarvidskolornasomförsvårargenomförandet.Vidskolormedhögsocialviktupplevsett
alltförstortbehovavattjobbaåtgärdsriktatochbehandlande.LågtillgänglighethosBUPochandrainstanser
somavseromhändertadetbehandlandearbetetinnebärattskolanskuratorerfårtaenstörreåtgärdsinriktad
rollänvadambitionenär.
Vibedömerattallaskolorarbetarmedenlokalelevhälsoplanförattplaneraarbetet.Genomförandetsker
utefterplanen.Detskiljersigåthurstruktureratochformaliseratarbetetärmellanskolorna.Detfinnsskolor
medettmersystematisktarbetssätt(tydligaårshjulocheffektkedjor)samtregelbundnakonferensereller
träffar.Idessafallfinnsstormöjlighetförelevhälsanattgestödtillövrigpersonalvadgällerarbetetmedatt
planeraochgenomföraettförebyggandeochhälsofrämjandearbete.Iandrafallärdethuvudsakligen
elevhälsoplanensomutgörplaneringenförskolansförebyggandeochhälsofrämjandearbete.Isamtligafall
skerregelbundnaträffarinomdenlokalaelevhälsan,därrektoringår.Ettutvecklingsområdesom
uppmärksammasärattdetsaknasentillräckliguppföljningavenskildainsatsersförväntadeeffektpåpsykisk
hälsaochdethälsofrämjandearbetet.Virekommenderarattbeslutadeinsatserkopplastillönskvärdaeffekter,
samtattverksamheternaimplementerararbetssättförattförsökaföljauppeffektenavenskildainsatser.Viär
medvetnaomattdettaärkomplextnärdetgällerfrämjandeochförebyggandeinsatser.
Vibedömerattinsatserochkompetensertillvissdeläradekvatdimensioneradeutifrånelevantalet.Detär
svårtförnämndenattsäkerställaattdetfinnstillräckligtmedresurserföratttäckabehovetavsärskiltstödvid
skolorna.Vikankonstateraattnämndenharökatantaletskolkuratorerochskolpsykologersåvälsom
elevpengenunderdesenasteåren.Samtidigtuppgesbehovetavsärskiltstöd,medskolkuratorer,speciallärare
ochpsykologer,varastortochresursfrågandiskuteradesvidfleraintervjuer.Fördelningenavskolkuratorer
skerutifrånsocialviktochelevantal.Dettauppgesavdeflestavaraändamålsenligtmendetärintehelttydligt
hurviktningavangivnafaktorerskerinomdenfördelningsmodellsomtillämpas.Skolormedhögsocialvikt
beskriverettökatbehovavkompensatoriskabehandlandeinsatser,såvälsomlogopederivissafall.Skolor
medlågsocialviktuppmärksammarattdetkanskeintenödvändigtvisfinnsettlägrebehovavkompetensoch
resurserfrånelevhälsa,menattdetärtydligtattdetfinnsandrabehovavstödhoseleverna.Enligtintervjuer
innebärdettaattvissatyperavsvårigheterhoseleverintetashänsyntillitilldelningenavresurser.Exempelvis
skerdetingenviktningavelevermedNPF.
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Återrapporteringtillnämnd



Grundskoleverksamhetensmåluppfyllnadtasårligenuppistadensårsredovisning.IVästeråsstad
Årsredovisning2020somrapporteradesiKommunstyrelsenssammanträde17mars2021tasde
kommunövergripandemålenfrånVästeråsstadÅrsplan2021sombedömerKund,Kvalitet,Ekonomioch
Medarbetare.KundͲmåletsomärmestrelevantidennagranskningbedömsvaradelvisuppfylltunder2020.
Dettapågrundavettökatantalsynpunkterochklagomålpåskolverksamhetenochattarbetetfortsättermed
attförbättragrundskoleelevernasarbetsro,trygghetochtydlighetiundervisningen.Demålochnyckeltalsom
ärkoppladetilldettatasuppigrundskolenämndensuppföljningavderasverksamhetsplan,ideras
Verksamhetsberättelse.Idettadokumentföljsdeövergripandekommunalamålenupp,samt
grundskoleverksamhetensrisker,framgångsfaktorerochnyckeltalsomärskapadespecifiktförnämnden.
Nyckeltalensutfallutvärderasochanalyserasochelevhälsansrolltasuppirelationtillutfallen.
Verksamhetsberättelsentasuppårligeninämndenförattdiskuterasochsedanskickasvidaretill
kommunstyrelsen.
Varjeårupprättasenpatientsäkerhetsberättelsesomårligentasuppinämnden.Dokumentettäcker
elevhälsansmedicinskainsatsochderasmål,strategierochresultatunderdetföregåendeåret.Region
VästmanlandsundersökningLivochhälsaUngtasävenregelbundetuppinämnden,därinformationgällande
undersökningensamtförvaltningensanalysavresultatetavrapporteras.
NämndenuppdaterasomskolornasverksamhetblandannatgenomRapporteringavavvikelseravseende
viktigakvalitetsparametrarlöpandeunderåret.Under2021tasävenverksamhetsinformationupp
regelbundet,exempelvisinformerasnämndenomHere4UͲsamarbetetochvilkaeffekterpandeminharhaftpå
skolornaselevhälsoarbete.Den21septembertasocksåenutredningfrånRegeringskanslietgällandedet
hälsofrämjandeelevhälsoarbetetupp.Därframkommerdetattsamverkanmellanskolhuvudmanoch
regionalahälsoͲochsjukvårdshuvudmännenskautvecklas.Nämndenbeslutadeden12oktoberattkvartalsvis
följauppåtgärdersomgjortspåskolordärmindreän60procentavelevernahargodkäntisamtligaämnen.
Enligtintervjuadeigrundskolenämndenfårdetadelavplaneringsunderlagförresursfördelningenmellande
olikaskolverksamheternaochomfördelningdiskuteras.Vidpåbörjandeavnämndensbudgetarbetetardedel
avvarderaskolasresultatdialogerochigrundskolenämndensverksamhetsbudgetvisasomfördelningenav
resursermellanskolorbaseratpåderasberäknadesocialavikt.

5.1

Vårbedömning
Vårbedömningärattnämndenpåövergripandenivåharentillräckliguppföljningochåterrapporteringföratt
säkerställaentillräckligtillgångtillinformationomdetförebyggandeochhälsofrämjandearbetet.Nämnden
hartagitdelavresultatstatistik,analyserfrånenkäter,rapporterfrånförvaltningenvadgällerfördelningav
elevhälsoresurseretc.Nämndenharävenbeslutatomextrasatsningarförtrygghetochstudieroidecember
2021.Samtligautmaningarsomlyftesiintervjuernamedskolorochförvaltningvarsedaninnankändaav
nämndenspresidium.
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Svarpårevisionsfrågor



Delfråga
1.Finnstydligaoch
uppföljningsbaramålför
nämndensförebyggande
ochhälsofrämjande
arbete?

Svar
Ja.VerksamhetsplanochElevhälsoplaninnehållersåvälmålsom
framgångsfaktorer.Dessafinnsnedbrutnavidskolornaibl.a.lokal
Elevhälsoplan.

2.Ärelevhälsans
förebyggandeoch
hälsofrämjandearbete
prioriteratiförhållandetill
meråtgärdsinriktat
arbete?

Delvis.Detfinnstydligadirektivomattdetförebyggandearbetetskavara
prioriterat.Däremotfinnsdetflerautmaningarvidskolornasomförsvårar
dettaarbete.Vidskolormedhögsocialviktupplevsettalltförstortbehovav
attjobbaåtgärdsriktatochbehandlande.LågtillgänglighethosBUPoch
andrainstansersomavseromhändertadetbehandlandearbetetinnebäratt
skolanskuratorerfårtaenstörreåtgärdsinriktadrollänvadambitionenär.

3.Vilkauttaladestrategier
finnsfördetförebyggande
ochhälsofrämjande
arbetetförattstärka
barnshälsa?Ärinsatser
ochkompetenseradekvat
dimensioneradeutifrån
elevantalet?

Detfinnsmålochstrategierförarbetet.Utifråndessafinnsdetstrategier
ochinsatsersomskolornaarbetarmedförattstärkadetförebyggandeoch
hälsofrämjandearbetet.Centralelevhälsaarbetarmedattförankravissa
strategierochinsatsergenomskolkuratorerna.Ytterstärdetdock
rektorernaochdenlokalaelevhälsansomfastställerstrategierochinsatser
utifrånskolanssärskildabehov.

4.Hursamverkar
elevhälsanmedövrig
skolpersonaliattplanera,
genomföraochföljaupp
arbetet?

Samtligaskolorarbetarmeduppföljningarochanalyseravenkätersamt
skolresultatförattplaneradetförebyggandeochhälsofrämjandearbetet.
Allaskolorarbetarmedenlokalelevhälsoplanförattplaneraarbetet.
Genomförandetskerutefterplanen.Detskiljersigåthurstruktureratoch
formaliseratarbetetärmellanskolorna.Detfinnsskolormedettmer
systematisktarbetssätt(tydligaårshjulocheffektkedjor)samtregelbundna
konferenserellerträffar.Idessafallfinnsstormöjlighetförelevhälsanattge
stödtillövrigpersonalvadgällerarbetetmedattplaneraochgenomföraett
förebyggandeochhälsofrämjandearbete.Iandrafallärdethuvudsakligen
Elevhälsoplanensomutgörplaneringenförskolansförebyggandeoch
hälsofrämjandearbetet.Isamtligafallskerregelbundnaträffarinomden
lokalaelevhälsan,därrektoringår.

5.Kanformerför
återrapporteringtill
nämndenbedömassom
ändamålsenliga?

Ja.Nämndenhartagitdelavblaresultatstatistik,analyserfrånenkäter,
rapporterfrånförvaltningenvadgällerfördelningavelevhälsoresurser.
Nämndenharävenbeslutatomextrasatsningarförtrygghetochstudieroi
december2021.Samtligautmaningarsomlyftesiintervjuernamedskolor
ochförvaltningvarsedaninnankändaavnämndenspresidium.
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Behovetuppgesvarastortochresursfrågandiskuteradesvidfleraintervjuer.
Fördelningskerutifrånsocialviktochelevantal.Dettauppgesavdeflesta
varaändamålsenligtmendetärintehelttydligthurviktningavangivna
faktorerskerinomdenfördelningsmodellsomtillämpas.Skolormedlåg
socialviktuppmärksammarävenattdetkanskeintenödvändigtvisfinnsett
lägrebehovavresurserfrånelevhälsa,menattdetklartfinnsandra
utmaningarhoseleverna.


EY|Assurance|Tax|StrategyandTransactions|Consulting



Stockholmden22Februari2022






MadeleineGustafsson



HannaJacobssonTrönndal

EY



EY

18













EY|Assurance|Tax|StrategyandTransactions|Consulting

Bilaga1:Källförteckning



Medverkande
•
•
•
•
•
•

PresidietGrundskolenämnden
FörvaltningschefGrundskoleverksamheten
VerksamhetschefGrundskoleverksamhetenårskurs7–9
BiträdandeverksamhetschefGrundskoleverksamheten7–9
EnhetschefCentralaelevhälsan
Blåsboskolan:Rektor,biträdanderektor,skolkurator,speciallärare,skolpsykolog,klasslärare,
arbetslagsledarefritidsochlågstadiet,
• Fredriksbergsskolan:Rektor,skolkurator
• Irstakskolan:Rektor,skolkurator,skolsköterska,skolpsykolog
• Pettersbergsskolan:Rektor,skolkurator,speciallärare,skolsköterska

Underlag
• Blåsboskolan.ÅrshjulEHTHT21/VT22.
• Blåsboskolan.ElevhälsoplanBlåsboskolanLäsåret2021/22
• Blåsboskolan.Planmotdiskriminering,trakasserierochkränkandebehandling.2021Ͳ08Ͳ23
• Folkmyndigheten.ForskningsrapportSkillnaderiungaspsykiskahälsa.
• Folkhälsomyndigheten.Skillnaderipositivpsykiskhälsablandskolungdomar:AnalysutifrånLivochhälsa
ungundersökningsåren2014och2017
• Fredriksbergsskolan.Effektkedjatrygginlärningsmiljö.
• Fredriksbergsskolan.HandlingsplanElevhälsan2021/2022
• Fredriksbergsskolan.Handlingsplanmotdiskriminering,trakasserierochkränkandebehandling.2021Ͳ09Ͳ15
• Fredriksbergsskolan.KvalitetsarbeteͲEffektkedjaEHT.
• Mårallabra.Rapport1:Ojämlikhetihälsainiondeklass.RegionUppsala,LandstingetSörmland,Region
Västmanland,RegionÖrebrolän.2018
• Irstaskolan.Elevhälsoplan2020/2021
• Irstaskolan.Verksamhetsplan2021
• Pettersbergsskolan.Elevhälsoplan2021–2022
• Pettersbergsskolan.PrioriterademålPettersbergsskolanavseendekunskapsresultat2018/2019
• Pettersbergsskolan.Prioriterademålvt2019studiero
• RedovisningochanalysavresultatiVästeråskommunalaskolorochgrundsärskolor,vårterminen2021,
2021Ͳ10Ͳ11
• RegionVästmanland.LivochhälsaungSärskolan2017.
• Tjänsteutlåtande–Uppdragattintensifieraarbetetförattökadstudiero/trygghet,kunskapshöjande
åtgärderochförbättradarbetsmiljö.(GSN2021/03526))
• Verksamhetsplan2021,Organisation:Grundskoleverksamhetenmeddelaktiviteter,2021Ͳ02Ͳ01
• VästeråsstadElevhälsoplan:DensamladeelevhälsaninomVästeråsstadsGrundskolor,2018Ͳ10Ͳ22.Dnr:
GSN2020/00154
• Årsplan2021,2020Ͳ11Ͳ03.Beslutad2020Ͳ11Ͳ26avKommunfullmäktige,VästeråsStad.(Dnr:KS
2020/000777)
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