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Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhetsredovisning Elevhälsa
Förslag till beslut

Att godkänna verksamhetsbeskrivning.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ ska huvudmannen tillse att det finns
elevhälsa för varje elev. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska och
psykosociala insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Vidare ska det för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser finnas
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska även finnas
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Ärende

Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ ska huvudmannen tillse att det finns
elevhälsa för varje elev. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska och
psykosociala insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Vidare ska det för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser finnas
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska även finnas
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Elevhälsans organisation

Elevhälsan i Ragunda bedrivs i form av en central elevhälsa med gemensam
verksamhetschef.
I den Centrala elevhälsans elevmedicinska insatser organiseras skolläkare och
skolsköterskor. Arbetet leds av en verksamhetschef (enl Hälso och sjukvårdslag
2017:30 4 kap §2 Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas
någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) Vad det gäller ansvaret i
frågor i verksamheten som avser diagnostik, vård och behandling är detta
delegerat till skolsköterska med medicinskt ledningsansvar. Elevmedicinska
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verksamheten arbetar på samtliga grundskolor med elever från förskoleklass till åk
9. Skolläkare köps via tjänst av för uppdraget behörig läkare.
Vi har idag skolpsykolog 20 % som vi tjänsteköper via en grannkommun. Vi har
även möjlighet att avropa utredning via psykologkonsult. Skolpsykologen arbetar
på alla kommunens grundskolor.
Vi har 3,8 Specialpedagoger/ speciallärare med olika inriktningar finns i
organisationen. Det är med inriktning svenska, matematik, språk och tal. Vi har
idag en vakant specialpedagogtjänst utifrån rådande budgetläge. Dessa arbetar på
samtliga kommunens grundskolor utifrån behov. Det finns idag ingen
specialpedagog/ speciallärare ute på skolenheterna. Vår specialpedagog, tal och
språk gör ca 40% av sin tid i förskolan med förebyggande språk och talträning.
Vi har en skolkurator som ansvarar för kommunens samtliga grundskolor. Vi har
under senaste läsåret haft en utökning via externa medel med 0.8 tjänst.
Utöver dessa finns i den centrala elevhälsan en Studie och yrkesvägledare som
arbetar i kommunens samtliga grundskolor utifrån planen för studie och
yrkesvägledning. Vår SyV är under utbildning.
Uppdrag

Elevhälsans uppdrag är förebyggande, hälsofrämjande, utredande, uppföljande
som åtgärdande på organisation-, grupp-, och individnivå med fokus på att stöda
barns/elevers utveckling mot målen.
Det centrala stödet riktar sig till kommunala skolorna och bedrivs i enlighet med
gällande lagstiftning, styrdokument, författningar och förordningar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Verksamheten utvärderas årligen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är därmed att Ragunda kommun har tillgång till
elevhälsa enligt gällande lagstiftning.
Konsekvenser för barn

Verksamhetsbeskrivningen bedöms inte påverka barn
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