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   Stadsrevisionen 

 
 

 
 

Svar till Stadsrevisionen angående rapporten om elevhälsan i 
Borås Stad 
 

Nämndens beslut  
Stadsdelsnämnden Öster betonar vikten av att de brister som framkommit i 
granskningsrapporten om elevhälsan i Borås Stad beaktas i processen när den nya 
organisationen planeras och översänder redovisningen med svar nedan till Stadsrevisionen.  
 

Nämndens yttrande  
Stadsrevisionen har granskat elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås och då 
identifierat ett antal utvecklingsområden: 

 
- Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt ansvar för verksamheten är 

bristfälligt, och riskerna för att elevhälsan inte är likvärdig i Borås Stad är betydande. 
Elevhälsoplanen är inte uppdaterad och används inte.  

- Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden genomförs inte likartat och det 
saknas ett enhetligt digitalt dokumentationssystem.  

- Rekryteringsproblem 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.  

 
Styr-, lednings, och uppföljningssystem 
Borås Stad har nyligen beslutat om ett ledningssystem för elevhälsans psykologiska och 
medicinska insats och implementering kommer påbörjas. 
 
Borås Stad har i sin Utvecklingsplan för grundskolan 2016 (fastställd 160204) fattat beslut 
om att Utvecklingsenheten är den instans som har det övergripande ansvaret för enhetlighet 
och likvärdighet inom Borås Stad. 
 
Mål och riktlinjer för elevhälsan i Borås Stad kommer revideras. Enhetschefer för elevhälsan 
säkerställer att arbetet sker i enlighet med dessa. 
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Borås Stad saknar ett enhetligt digitalt dokumentationssystem för yrkesgrupper som 
arbetar inom elevhälsan 
Enligt Utvecklingsplanen för grundskolan under punkt ”Barn och elevhälsoarbete” står att 
läsa ”Digitalt dokumentationssystem för elevhälsan upphandlas och implementeras.” Olika 
ekonomiska förutsättningar i förvaltningar och uppfattningar om prioriteringsbehov har 
inneburit att ett gemensamt beslut inte kunnat fattas. Stadsdelsnämnden Öster önskar att ett 
enhetligt digitalt elevdokumentationssystem för elevhälsans samtliga yrkesgrupper samt 
rektorer blir ett prioriterat utvecklingsområde i den nya grundskoleförvaltningen.  
 
Rekryteringsproblemen 
Stadsdelsnämnden Öster vill ha en fortsatt satsning på rektors förutsättningar och att Borås 
Stad satsar på att behålla rektorer för att skapa kontinuitet i rektorsledet samt bland 
elevhälsoteamens personal. En hög personalomsättning ger brister i kontinuiteten vilket 
påverkar kvaliteten i uppföljningen av eleverna. Borås Stad bör vara en attraktiv arbetsgivare 
och jobba strategiskt för att skapa goda förutsättningar. Förutsättningarna har förbättrats då 
elevhälsan nu har egen enhetschef. 
 
Rekryteringsproblemen är fortsatt stora och Stadsdelsnämnden Öster ser svårigheter i att 
återbesätta tjänster vid kommande pensionsavgångar. En viktig faktor för att kunna 
rekrytera personal är konkurrenskraftiga löner inom varje enskild yrkeskategori.  
 
Ökat antal nyanlända 

Det stora antalet nyanlända kräver utökade resurser då elevhälsan ska möta även dessa 
elevers behov. Organisationen har inte hunnit anpassa sig till att möta denna grupp. Det har 
anställts en sköterska som ska jobba under CFL (centrum för flerspråkigt lärande, 
kommungemensam verksamhet) med enbart fokus på nyanlända. 
 
Stadsdelsnämnden Öster instämmer i kritiken som framförs i Stadsrevisionens 
granskningsrapport, och anser det viktigt att de brister som framkommit finns med i 
processen när Borås Stads nya organisation planeras.  
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