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Nulägesanalys 
➢ Vi har genomfört en enkät som gått ut till områdeschefer, rektorer samt barn-och 

elevhälsopersonal

➢ Kan konstatera stora skillnader mellan hur områdena valt att organisera sig, både 

avseende antal tjänster på områdescentral nivå samt vilka professioner som finns.

➢ Vilka riktlinjer och rutiner som finns såväl på områdes- som enhetsnivå varierar. 
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Nulägesanalys 

➢ Ca 20% svarar nej på frågan avseende i fall det finns tillgång till elevhälsans alla 

insatser.

➢ Ca 20 % uppger även att områdeschefen ej säkerställer att samverkan sker mellan de 

olika områdena samt med centralt placerade funktioner. 
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 Är rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning avseende barn- och elevhälsoarbetet
tydliggjort på din enhet?

Säkerställer OC att samverkan sker mellan de olika områdena samt med centralt
placerade funktioner såsom verksamhetsutvecklare, skolläkare och

verksamhetschef HSL?

Finns förutsättningar för barn- och elevhälsan att i enlighet med skollagen arbeta
förebyggande och hälsofrämjande och att stödja elevernas utveckling mot

utbildningens mål?

Finns förutsättningar för dig som rektor att ta stöd av barn- och elevhälsan för
utredning av elever som är i behov av särskilt stöd? Sker samråd med elevhälsan,

om det inte är uppenbart obehövligt?

Finns det tillgång till elevhälsans alla insatser: medicinsk, psykologisk, psykosocial
och specialpedagogisk?

Finns förutsättningar för barn- och elevhälsans personal att utföra sitt uppdrag
enligt Hälso- och sjukvårdslagen?

Enkätsvar från rektorer

Ja Nej



6

Document Classification: KPMG Confidential

© 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

Guidelines
Kartläggning av barn- och elevhälsan

Sammanfattande analys och slutsatser

Förslag till ny organisation

Rekommendationer



7

Document Classification: KPMG Confidential

© 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

Sammanfattande analys och slutsatser
➢ Mycket har hänt sedan EY:s utredning 2014

➢ Kan konstatera att verksamheten såväl på områdes- och enhetsnivå som central 

nivå fortfarande ser brister i likvärdigheten och avsaknad av gemensamma 

strategier och arbetssätt för att säkerställa genomförandet i enlighet med 

elevhälsans uppdrag.

➢ Det saknas även organisatoriska förutsättningar som säkerställer en likvärdig 

tillgång till barn-och elevhälsans alla insatser. Arbetet med att följa upp det 

samlade elevhälsoarbetet på övergripande nivå har sedan förra utredningen 

genomfördes inte tydliggjorts i form av uppdrag och resurser. 

➢ Nuvarande skolstruktur påverkar även möjligheten till en likvärdig tillgång av 

elevhälsans olika insatser. Brister i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

bedömer vi kan få konsekvenser för kostnaderna på lång sikt och inte minst för 

elevernas måluppfyllelse.

➢ Kompetensen mellan områdena är olika och man nyttjar inte den samlade 

kompetens som finns inom barn- och elevhälsan utifrån olika specialiseringar –

likvärdigt stöd kan inte säkerställas
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Sammanfattande analys och slutsatser
➢ Utifrån nuvarande organisering av den centrala barn- och elevhälsan saknas 

mandat och resurser till att driva och följa upp frågor hela vägen som rör den 

samlade barn- och elevhälsan.

➢ Det saknas rollbeskrivningar för elevhälsans olika insatser och förankring av 

arbetssätt, rutiner och metoder för att säkra en likvärdig elevhälsa i enlighet med 

lagstiftarens intentioner 

➢ Vår bedömning är att nuvarande organisation för barn- och elevhälsan inte är 

resurseffektiv. Låg likvärdighet och komplexa beslutsvägar utifrån nuvarande 

organisatoriska struktur bedömer vi inverkar negativt på resurseffektiviteten. 

➢ Ser olika ut mellan områdena kring vilka strukturer och rutiner som ligger till grund 

för elevhälsoarbetet - ser också olika ut såväl på områdes- som enhetsnivå 

huruvida arbetet fungerar tillfredsställande i praktiken. 

➢ Vår sammanfattande slutsats är att nuvarande organisation och 

verksamhetsstyrning inte fullt ut säkerställer en likvärdig tillgång till barn-

och elevhälsa i Växjö kommun.
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Förslag till ny organisation
Vi föreslår ett antal organisationsförändringar.
• För att möta kraven på en samlad elevhälsa och säkerställa likvärdighet föreslår vi 

att skolpsykologerna, specialpedagog hörsel/syn samt logopederna omorganiseras 

till den centrala barn- och elevhälsan. 

• Specialpedagoger som arbetar mot förskolan organiseras i den centrala barn- och 

elevhälsan alternativt direkt under rektor. Ytterligare 

specialpedagoger/speciallärare, kuratorer och skolsköterskor med 

specialistkompetens inom sin insats, kan komplettera den centrala barn- och 

elevhälsan i syfte att arbeta med exempelvis handledning eller konsultation. 

Organisering får ske utifrån elevernas behov.

• Arbetet leds av en övergripande elevhälsochef tillika verksamhetschef HSL. Som 

stöd för arbetet föreslår vi att det utses en samordningsansvarig per lagstadgad 

kompetens inom den samlade elevhälsan. Samordningsansvaret omfattar bland 

annat arbete med likvärdighet och kvalitet, men också professionsutveckling

• Tidigare tjänster i form av skolläkare med MLA och psykolog med PLA och 

verksamhetsutvecklare bedömer vi fortsättningsvis ska vara organiserade i den 

centrala barn- och elevhälsan. Verksamhetsutvecklaren bör integreras i 

samordnarnas utvecklingsarbete. 
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Förslag till ny organisation
• Den centrala barn- och elevhälsan, likt idag,  bör ansvara för myndighetsutövning 

avseende att utreda och besluta om mottagande i särskola, utreda och besluta om 

tilläggsbelopp för fristående enheter samt samverka med förvaltningen för Arbete 

och välfärd kring samhällsplacerade barn och elever. Ansvaret inkluderar även 

beslut om tilläggsbelopp för kommunala enheter i syfte att säkerställa likvärdighet. 
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Rekommendationer
➢ Utse en övergripande sammanhållen funktion för kommunens barn- och 

elevhälsa (övergripande elevhälsochef) 

➢ Övergripande elevhälsochef bör få i uppdrag att kartlägga och analysera 

hur gemensamma arbetssätt och samverkan kan utvecklas inom och över 

professionsgränserna i syfte att säkra en likvärdig barn- och elevhälsa.

➢ Utse samordningsansvar för respektive lagstadgad kompetens inom 

elevhälsan

➢ Initiera ett kommunövergripande utvecklingsarbete som syftar till att 

långsiktigt stödja och utveckla det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet

➢ Utveckla uppdragsbeskrivningar för respektive insats inom elevhälsan 

som tydliggör hur respektive kompetens utifrån dess uppdrag ska verka 

som en helhet runt eleven med utgångspunkt från insatserna i den 

samlade elevhälsan.

➢ Utifrån uppföljning och kvalitetsarbete utveckla nyckeltal som är 

vägledande vid fördelning av tjänster inom elevhälsan på enhetsnivå
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Tack!  
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