Sida
1(2)
2016-09-05

Dnr 2015/KS0835

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Stadsrevisionen

Rapport - Elevhälsan i Borås Stad
Ärendet

Stadsrevisionen har granskat elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås. Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen. Stadsrevisionen gör följande bedömningar
-

-

Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt ansvar för verksamheten är bristfälligt, och riskerna för att elevhälsan inte är likvärdig i Borås
Stads skolor är betydande. Elevhälsoplanen för Borås Stad är inte uppdaterad
och används inte i verksamheten.
Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden genomförs inte
likartat, och det saknas ett enhetligt digitalt dokumentationsstöd.
Rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner innebär risker för att
kvaliteten inte kan upprätthållas.
Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för verksamheten och en
ökad risk för att verksamhetsmålen inte ska kunna uppnås.

Mot ovanstående bakgrund har Stadsrevisionen identifierat ett utvecklingsbehov
inom områdena styrning/ledning, elevhälsoplan, uppföljning/dokumentation samt
förutsättningar för rekrytering av personal.
Rapporten har översänts till Kommunstyrelsen och Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr.
Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen är bekymrad över den granskning som Stadsrevisionen har gjort
och ser det som angeläget att den nya Grundskolenämnden tar tag i problemen som
redovisas av revisonen så fort som verksamheten sätter igång vid årsskiftet
2016/2017. Stadsdelsnämndernas yttranden visar också att nämnderna är medvetna
om de brister och utvecklingsområden som identifierats och för flera av områdena
menar man att likvärdigheten i elevhälsoarbetet kommer att ha bättre förutsättningar
då den samlas i en gemensam nämnd 2017. Det är viktigt att fortsätta det arbete som
Stadsdelsnämnderna nu har startat.
Kommunstyrelsen konstaterar också att det tagits fram ett ledningssystem och att det
pågår ett arbete med att ta fram de rutiner som behövs för att kunna arbeta enligt
ledningssystemet. Det är viktigt att ledningssystemet blir ett konkret sätt att styra och
leda verksamheten och att det blir känt för alla berörda. Särskilt viktigt blir detta de
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fall det är en hög personalomsättning, för att säkerställa att arbetet sker enligt de rutiner etc som är framtagna.

KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd

Svante Stomberg
Kommunchef

