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Sammanfattning 

Aktuell rapport är resultatet av en utredning om grundskolans elevhälsa i Piteå kommun. Utredningen är 
genomförd under hösten 2017 av STIMO AB på uppdrag av utbildningsförvaltningen i Piteå kommun.  
 
Uppdraget var att kartlägga och beskriva elevhälsans verksamhet (inom grundskolan) i Piteå kommun, 

bland annat gällande följande områden: ledning och styrning; mål, uppföljning och systematik; ansvar, 

roller och samverkan. Uppdraget innefattar vidare att ge förslag på eventuella förbättringar av 

elevhälsans verksamhet.  

Elevhälsan uppdrag att stödja barn och ungdomars utveckling mot skolans mål och att skapa en så 

positiv lärandesituation som möjligt för alla elever är viktigt ur såväl ett strikt utbildningsperspektiv som 

ett bredare samhällsperspektiv. 

Aktuell utredningen bygger på forskning om elevhälsans organisation och styrning, resultat av 

workshops med professioner inom den centrala elevhälsan och intervjuer med rektorer i Piteå kommun 

samt med verksamhetschefer för elevhälsan i fyra kommuner.  

I Piteå kommun finns totalt 25 stycken kommunala grundskolor och 3 friskolor. Piteå kommun har för 

grundskoleverksamheten en central elevhälsoorganisation som arbetar med och inom samtliga 

kommunala grundskolor i Piteå kommun.  

Det har konstaterats i ett flertal offentliga utredningar och forskning att det finns ett behov att stärka 

det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet i många utav Sveriges kommuner. Vidare finns 

utmaningar koppla till bland annat samarbeten mellan elevhälsan och skolan samt i ledning och styrning 

av elevhälsan.  

Resultat av aktuell utredningen bekräftar att likartade utmaningarna som finns i många andra 

kommuner även finns i Piteå.  I och med arbetet har ett antal utvecklingsförslag presenterats som syftar 

till att tydliggöra styrning och ledning av elevhälsan, bidra till ett mer systematiskt målstyrt arbete och 

öka samverkan mellan de olika skolenheterna.  
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1 Inledning  

Aktuell rapport är resultatet av en utredning som belyser grundskolans elevhälsa i Piteå kommun. 
Utredningen är genomförd under hösten 2017 av STIMO AB på uppdrag av utbildningsförvaltningen i 
Piteå kommun.  
 
Uppdraget syftade till att kartlägga och beskriva elevhälsans verksamhet (inom grundskolan) i Piteå 

kommun, bland annat gällande följande områden: ledning och styrning; mål; uppföljning och systematik; 

ansvar; roller och samverkan. Uppdraget innefattar vidare att ge förslag på eventuella förbättringar av 

elevhälsans verksamhet.  

Elevhälsans uppdrag att stödja barn och ungdomars utveckling mot skolans mål och att skapa en så 

positiv lärandesituation som möjligt för alla elever, detta är viktigt ur såväl ett strikt 

utbildningsperspektiv som ett bredare samhällsperspektiv. I socialstyrelsens Social rapport från 2010 

som syftar till att ge en översikt över hur sociala problem och deras riskfaktorer förändras i befolkningen 

och tänkbara orsaker till dessa förändringar, identifieras följande samband mellan utbildning och 

psykosociala problem:  

”Utbildningen är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Ju tidigare 

utbildningskedjan bryts desto sämre är framtidsutsikterna. De grupper som har låga eller ofullständiga 

betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem.”1 

Det finns tydlig evidens på att hälsa och välbefinnande är en förutsättning för lärande. Genom ett väl 

fungerande elevhälsoarbete med hög samverkan mellan elevhälsans personal och övrig personal i skolan 

kan sambandet mellan lärande och hälsa uppmärksammas.   

Elevhälsan och elevhälsoarbetet är komplext och innefattar flera olika perspektiv, kompetenser och 

professioner. Att lyckas få samsyn i uppdraget och få alla att dra åt samma håll är en utmaning som 

identifierats i ett flertal rapport och i erfarenheter från ett flertal svenska kommuner. I Skolverkets 

lägesbedömning 2017, som syftar till att utgöra en samlad bedömning av situationen och utvecklingen 

inom skolväsendet, konstateras vikten av att elevhälsan genom dess olika perspektiv ska bilda en 

helhetssyn: 

”…elevhälsan är inte komplett om inte alla kompetenser medverkar i skolans elevhälsoarbete”2 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Socialstyrelsen (2010) Social rapport. sida 7  
2 Skolverkets lägesbedömning 2017 Sida 61 
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2 Avgränsning   

Utifrån uppdrag har följande avgränsningar gjorts i utredningen.  

• Uppdraget innefattar inte gymnasieskolan elevhälsoarbete och organisation. 

• Genomlysning av personella resurser (ex. antal skolsköterskor, kuratorer o.s.v.) ingår ej i 

uppdraget.  

• Uppdraget omfattar endast den så kallade centrala elevhälsan, d.v.s. endast de funktioner som 

är direkt underställda verksamhetschefen för elevhälsan.  

• Uppdraget har fokuserats kring områdena: ledning och styrning; mål; uppföljning och 

systematik; roller och samverkan. Ingående analyser av specifika arbetsuppgifter omfattas ej i 

utredningen.  

3 Metod  

För att kartlägga och beskriva elevhälsans verksamhet (inom grundskolan) i Piteå kommun har 

workshops genomförts med olika professioner inom den centrala elevhälsan: kuratorer, skolsköterskor 

samt logoped, skolpsykolog och samspelsteamet. I bilaga 1 presenteras frågeställningar som berördes 

under aktuella workshops. Vidare har det inom ramen för utredningen genomförts intervjuer med 6 

stycken rektorer i grundskolan i Piteå kommun. Sammanställningar av respektive workshop och 

intervjuer med rektorer redogörs för i avsnittet ”8. Resultat av workshops och intervjuer”.  

Som underlag för dialog med elevhälsan och rektorer har forskning om elevhälsans organisation och 

styrning samt organisationsteori behandlats. Vidare har även ett antal rapporter från bland annat 

Skolverket, Socialstyrelsen och SKL används för att belysa aktuella frågeställningar.  

Som ett komplement till resultat från workshops och intervjuer med elevhälsan och rektorer i Piteå och 

perspektiv från litteratur har även intervjuer genomförts med verksamhetschefer för elevhälsan i 

kommunerna Falun, Hudiksvall, Kalmar och Norrtälje.  
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4 Elevhälsa  

Elevhälsan är en relativt komplex och omfattande verksamhet som innefattar ett flertal professioner. 

Ramarna för elevhälsan verksamhet är delvis definieras i lagtexter (bland annat Skollagen och hälso- och 

sjukvårdslagen).   

Socialstyrelsen och Skolverket har tagit fram skriften ”Vägledning för elevhälsan” som utgående från 

bland annat lagtexter och förarbetena beskriver elevhälsan omfattning och verksamhet. Syftet med 

skriften, som kontinuerligt uppdateras, är att bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela 

landet. I skriften anges att elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla 

elever.3    

I Socialstyrelsen och Skolverkets rapport används begreppet elevhälsan som ett samlingsbegrepp för de 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatserna inom skolan. Samma 

begreppsdefinition kommer att användas i aktuell rapport. Vidare kommer begreppet elevhälsoarbete 

att användas för att beteckna allt arbete som genomförs för att uppfylla målsättningen kring en positiv 

lärandesituation. Elevhälsoarbete kan således utföras av all personal inom skolan.  

4.1 Bakgrund elevhälsan  
Begreppet Elevhälsa är ett relativt nytt begrepp som lanserades i och med Elevvårdsutredningen i slutet 

av 90-talet. Historiskt sett har ett flertal olika begrepps används för att beteckna funktioner som idag 

ingår i elevhälsan. Skolhälsovården etablerades i mitten av 1800-talet, i en tid då de stora 

hälsoproblemen framförallt var infektionssjukdomar och undernäring. Skolhälsovårdens uppdrag var att 

värna om hälsa och arbeta förebyggande. Verksamheten utvecklades sedermera till att under början av 

1900-talet bistå i samhällets strävan att skapa ”ett sund folk med sunda vanor”. 4 

Under 1950-talet lanserades begreppet elevvård. Begreppet hade flera betydelser och syftade dels på 

de insatser som lärare och annan personal i skolan gjorde för att stötta elever som behöver särskilt stöd 

(det elevvårdande arbetet). Begreppet användes även som ett samlingsbegrepp för yrkeskategorierna 

skolkurator, skolpsykolog samt skolhälsovården. 5 

I Elevvårdsutredningen slutbetänkande (SOU 2000:19) uppmärksammades ett antal utmaningar för 

elevvården i skolan samt förslag på förändringar.  I rapporten konstaterades bland annat att elevvården 

(inklusive skolhälsovården) var en verksamhet med starkt varierande organisatoriska förutsättningar och 

innehåll. Vidare konstaterades att det ofta saknades mål och tydlig ledning för verksamhet, vilket ledde 

till att verksamheten ofta var ”situations och individstyrd”. 6 

I utredningen konstaterades även att flertalet yrkeskategorier i dåvarande elevvård saknade lagstöd. 

Skollagen reglerade vid detta tillfälle enbart att det skulle finnas skolläkare och skolsköterskor vid 

skolorna och övriga funktioner omnämndes inte i lagstiftningen. Detta uppmärksammades som ett 

problem särskilt i ljuset av att psykiska och psykosomatiska problem blivit allt vanligare bland elever i 

                                                           
3 Socialstyrelsen och Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan 
4 Socialstyrelsen och Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan, Bilaga 3. Elevhälsans framväxt – en kort historik 
5 Ibid 
6 SOU 2000:19 Från dubbla spår till Elevhälsa. Slutbetänkande av Elevvårdsutredningen 
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skolorna. Vidare konstaterades det i utredningen att elevvårdens och skolhälsovårdens arbete ofta 

bedrevs som en parallell verksamhet inom skolan och kopplingar mellan elevvård och pedagogik var 

otydliga.  De erfarenheter och kunskaper som personal inom elevvården besatt användes sällan på ett 

systematiskt sätt och hade relativt liten inverkan på ”skolan som system”. Utredningens titel är”Från 

dubbla spår till Elevhälsa” och rapportens titel förklaras på följande sätt:  

”Titeln associerar till att elevvården och skolans pedagogiska verksamhet i dag löper bredvid varandra 

som på dubbla spår, faktiskt ibland på tredubbla spår; skolhälsovården kör på sitt spår, elevvården på 

sitt och skolans pedagoger på sitt.”7 

I nuvarande skollag (2010:800) har ett antal förslag i ”Från dubbla spår till Elevhälsa” implementerats i 

lagstiftning. Bland annat infördes begreppet elevhälsa i lagtext och en beskrivning av dess omfattning 

och syfte (se figur 1 för elevhälsans omfattning i lagtext). I propositionen för den nya skollagen 

(2010:800) anges att syftet med lagändringarna bland annat var att öka samverkan mellan de olika 

funktionerna i elevhälsan och att tydligare integrerar dessa i skolans övriga arbete.8 

Figur 1. Utdrag ur skollag (2010:800) 

 

                                                           
7 SOU 2000:19 Från dubbla spår till Elevhälsa. Slutbetänkande av Elevvårdsutredningen, sida 25  
8 Proposition 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 

Elevhälsans omfattning 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

26 § En huvudman för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna får för sina elever anordna 
sådan elevhälsa som avses i 25 §. Lag (2015:482). 

Hälsobesök 

27 § Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som 

innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök som innefattar 

allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan 

hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen i stället för under utbildningen i en sådan 
skolform som avses i första stycket. 

Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän 
hälsokontroll. 
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4.2 Elevhälsans uppdrag och rektorns roll 
I Socialstyrelsen och Skolverkets skrift ”Vägledning för elevhälsan” beskrivs elevhälsans uppdrag på basis 

av skollagen och dess förarbeten. Bland annat anges följande uppdrag och syften för elevhälsans 

verksamhet9:  

• ”Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal 

ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.” 

• ”Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och 

elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag.” 

• ”Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.” 

• ”Arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal 

och övrig personal i skolan samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete.” 

• ”Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar 

en central roll. Elevhälsan behöver samverka med den pedagogiska personalen för att 

utveckla skolors arbets- och lärandemiljöer.” 

Att elevhälsan ska var en integrerad verksamhet i skolan och bidra till skolan måluppfyllelse innebär att 

rektor får en viktig roll i elevhälsoarbetet.  I ”Vägledning för elevhälsan” poängteras att det är rektor 

som ansvarar för skolan inre organisation och som leder och samordnar det pedagogiska arbetet. Detta 

betyder vidare att det är rektorn som ska verka för att utveckla utbildningen och därmed även 

elevhälsan. Enligt grundskolan läroplan har rektorn bland annat ansvar för att10:  

• ”utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får det särskilda stöd 

och den hjälp de behöver 

• upprätta kontakter mellan skola och hem om det uppstår problem och svårigheter för eleven 

i skolan” 

• anpassa resursfördelningen och stödåtgärderna till lärarnas värdering av elevernas 

utveckling 

• integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis jämställdhet, sex och 

samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger”  

 

 

 

 

                                                           
9 Socialstyrelsen och Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan. Sida 28 
10 Socialstyrelsen och Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan. Sida 35 
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4.3 Elevhälsans funktioner  
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Skollagen anger att det för 

genomförandet av dessa funktioner ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator. Vidare anger skollagen även att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.11  

Nedan beskrivningar av elevhälsans olika funktioner är hämtade från Socialstyrelsen och Skolverket 

skrift ”Vägledning för elevhälsan”. Dessa beskrivningar bygger i sin tur på bland annat skollagen och dess 

förarbeten samt elevvårdsutredningen från 200012. Aktuell utredning är avgränsad till de funktioner som 

inryms inom den centrala elevhälsoorganisationen i Piteå kommun (i nedan redogörelse ingår därför 

inte specialpedagogiska insatser).  

Figur 2. Beskrivning av elevhälsan funktioner.13  

Rollen som verksamhetschef för elevhälsan finns även beskriven i Socialstyrelsen och Skolverket skrift. 

Tillskillnad från elevhälsans andra funktioner (figur 2) och rektorns roll och ansvar i elevhälsan (avsnitt 

4.2 Elevhälsans uppdrag och rektorns roll) så berörs inte verksamhetschefens roll i skollagen och dess 

förarbeten. Verksamhetschefens formella roll och ansvar definieras utifrån bland annat hälso- och 

sjukvårdslagen. I ”Vägledning för elevhälsan” beskrivs verksamhetschefens roll på följande sätt: 

”Inom hälso- och sjukvården ska det finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten. Det 

innebär att det ska finnas en verksamhetschef som har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvården 

                                                           
11 Skollag (2010:800) 
12 SOU 2000:19 Från dubbla spår till Elevhälsa. Slutbetänkande av Elevvårdsutredningen 
13 Socialstyrelsen och Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan. Sida 24-25 

Elevhälsans medicinska insats  

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever ska erbjudas hälsobesök som 

innefattar allmänna hälsokontroller. Eleverna får vid behov även anlita elevhälsans medicinska insatser för 

enklare sjukvårdsinsatser. För att det hälsofrämjande arbetet ska fungera så bra som möjligt lyfter förarbetena 

till skollagen fram att det är värdefullt att skolsköterskan har folkhälsovetenskaplig kompetens. 

Elevhälsans psykologiska insats 

Elevhälsans psykologiska insats utförs av skolpsykolog. Tidigare fanns inga bestämmelser om tillgång till 

skolpsykolog. Syftet med ändringen är att elevhälsan ska ha tillräcklig kompetens för att ge eleverna det stöd de 

behöver. I Elevvårdsutredningen motiveras en lagstiftad tillgång till skolpsykolog med att ohälsopanoramat har 

förändrats. Dagens elever mår ofta fysiskt bra medan deras sociala, känslomässiga och psykiska problem har 

blivit tydligare. 

Elevhälsans psykosociala insats  

Elevhälsans psykosociala insats utförs vanligen av skolkuratorer som arbetar enligt det övergripande uppdrag 

för skolans verksamhet som finns angivet i skolans styrdokument. Tidigare fanns inga bestämmelser om tillgång 

till skolkurator. Syftet med ändringen är att elevhälsan ska ha tillräcklig kompetens för att ge eleverna det stöd 

de behöver. 
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inom elevhälsan. I vissa fall kan och bör emellertid verksamhetschefen uppdra enskilda uppgifter åt 

annan mot bakgrund av sin kompetens.”14 

Det finns inget särskilt angivet kompetenskrav för verksamhetschefen. Rektorn eller annan personal 

inom elevhälsan eller skolan kan således ha rollen som verksamhetschef.15   

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen statistik för elevhälsans yrkesgrupper.16 

Statistiken visar att yrkesgrupperna skolsköterska, kurator och psykolog har ökat i antal sedan år 2000. 

Den största ökningen har skett bland skolkuratorerna som har ökat med 106 procent. 

I figur 3 visas SKL: statistik för yrkesgrupperna skolsköterska, kurator och psykolog tillsammans med 

statistik för elevantal för grund- och gymnasieskola (inkl. särskola).  

 

Figur 3. Utveckling av antal profession för elevhälsan avseende skolsköterska, kurator, psykolog utgående från data 

från SKL samt utveckling av elevantalet för grundskolan och gymnasieskolan (inkl. särskola) utgående från data från 

Skolverket.  

  

                                                           
14 Socialstyrelsen och Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan. Sida 37 
15 Socialstyrelsen och Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan 
16 https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/elevhalsaskolmat/elevhalsa.202.html 
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4.4 Elevhälsoteam  
Elevhälsans arbete ute på skolorna organiseras ofta utgående från så kallade elevhälsoteam (EHT). I 

teamen ingår funktioner ur elevhälsan och arbetet leds oftast av rektor som har det samordnande 

ansvaret. 17 

Elevhälsoteamen är en viktig utgångspunkt för elevhälsoarbetet på skolorna. I elevhälsoteamen 

samverkar med elevhälsans olika professionerna (medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska). Denna samverkan är viktigt för att tidigt kunna upptäcka elever som behöver stöd. 
18 

Syftet med ett elevhälsoteamen är att olika perspektiv ska bidra till en helhetslösning och en god 

samverkan inom elevhälsoteamen är således centralt. I ”Vägledning för elevhälsan” beskrivs arbetet i 

EHT på följande vis:  

”Den tvärprofessionella kompetensen inom elevhälsoteamet ger förutsättningar för en bred 

kartläggning, analys och bedömning av en elevs behov av exempelvis extra anpassning och särskilt stöd. 

Det är viktigt att de olika professionernas kompetens blir tydlig och inte utslätad i 

samförståndslösningar. I det hälsofrämjande uppdraget ingår det salutogena perspektivet där elevens 

resurser och styrkor utgör grunden för stöd och insatser.” 19 

  

                                                           
17 Socialstyrelsen och Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan 
18 Ibid  
19 Socialstyrelsen och Skolverket (2016) Vägledning för elevhälsan. Sida 73 
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5 Organisatoriska perspektiv  

I följande avsnitt kommer organisationsteori om tvärprofessionella team och organisationer att belysas. 

Vidare kommer forskning och statistik om central kontra lokal elevhälsoorganisation att redogöras för.  

5.1 Tvärprofessionella team  
Elevhälsoarbetet bör som konstaterats ovan ske i tvärprofessionella team som är sammansatta av 

personer med olika yrkesroller som ska kompletterar varandra. Elevhälsans fyra professionella 

perspektiv (medicinskt, psykologiskt, psykosocialt och specialpedagogiskt) är tillsammans med 

pedagogisk kompetens grundläggande för att eleven ska kunna ges goda förutsättningar för att uppfylla 

utbildningens mål.  

Thylefors (2013)20 menar, med utgångspunkt i forskning kring organisationsteori rörande 
tvärprofessionella team, att nära samarbeten mellan professioner är en förutsättning för att inom 
hälsofrämjande arbete kunna svara mot komplicerade problem. Välfungerade tvärprofessionella team 
kan skapa goda förutsättningar för såväl kvalitet som effektivitet i verksamheten.  Utmaningar att få väl 
fungerande team och ett tydligt ledarskap är större för tvärprofessionella team än de som byggs upp av 
individer med liknande kompetens. Thylefors (2013) menar att risken för problem rörande exempelvis 
revir- och maktstrider, rollförvirring, kommunikationsproblem och informella ledare är större i 
tvärprofessionella team. Enligt Thylefors är ledarskapet en nyckelfaktor för framgångsrika 
tvärprofessionella team:  
 
”Det mesta talar för att team bestående av olika specialister med komplicerade och ofta oförutsägbara 
inslag i arbetet är i större behov av ett formellt ledarskap än team med enklare och ibland rutinartat 
arbete.”21  
 
Framgångsrika tvärprofessionella team behöver, enligt Thylefors (2013), präglas av en stark känsla av 
sammanhang, uttalat klara roller, ett delat övergripande ansvar samt en tydlig 
kommunikation. Gemensamma målsättningar, som dessutom artikuleras tydligt är även viktiga:  
 
”Orsaken till både små och stora teamproblem är inte sällan en avsaknad av en gemensam bild av mål, 
ramar och former för arbetet”22 

5.2 Central eller lokal organisation  
I utredningen har det framkommit, av samtal med personal inom elevhälsan i Piteå kommun samt 

tidigare utredningar om elevhälsan organisation, att elevhälsan övergripande organisation är en 

återkommande diskussion i kommunen.  Liknande diskussioner förs även i andra kommuner som lämnat 

underlag till denna utredning.  

Diskussionerna om elevhälsans övergripande organisation kretsar framförallt kring huruvida en central- 

eller lokal elevhälsoorganisation är mest fördelaktig. Med en central organisation menas i detta fall en 

                                                           
20 Thylefors (2013) Babels torn – om tvärprofessionellt teamsamarbete  
21 Thylefors (2013) Babels torn – om tvärprofessionellt teamsamarbete. Sida 186 
22 Thylefors (2013) Babels torn – om tvärprofessionellt teamsamarbete. Sida 187 
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organisation där en eller flera funktioner i elevhälsan är anställd på en centralnivå (ex. förvaltning) och 

har en egen verksamhetschef. En lokal organisation kännetecknas å andra sidan av att personal är 

anställd på en skola och har rektor som närmaste chef.   

Av den forskning som har identifierats som behandlar elevhälsan organisation kan konstateras att det 

inte finns något som styrker att den ena organisationsformen (centralt eller lokalt) skulle vara mer 

framgångsrik än den andra.23 Jonas Höög professor vid Umeå universitet och verksam vid Centrum för 

skolledarutveckling utrycker sig så här om elevhälsan organisation: 

”När alla observationer sammanfattats förvånas man över att organisationen av elevhälsoarbetet 

uppvisar en sådan stor variation. Det verkar inte finnas någon best practice.” 

SKL genomförde 2015 en undersökning i syfte att bland annat utreda hur kommunernas stöd till 

skolornas elevhälsoarbete fungerade samt besvara frågeställningar kring kvalitet och aktuella 

utmaningar inom grundskolans elevhälsa. Undersökningen som genomfördes som en webbenkät 

besvarades av 252 kommuner och stadsdelar i Sverige.24 

En delmängd i undersökningen var relaterad till frågeställningar om kommunernas 

elevhälsoorganisation. Kommunerna blev ombedda att svara på frågan om var de flesta yrkesgrupperna 

inom elevhälsan är anställda: på förvaltningsnivå, på skolnivå eller på både skola och förvaltning. I figur 4 

nedan, som är hämtat från SKL:s rapport presenteras resultatet från frågeställningen. En knapp 

majoritet av de tillfrågade kommunerna anger att majoriteten av personal är anställd på 

förvaltningsnivå, cirka en tredjedel anger skolnivå och resterande 14 % anger både skola och 

förvaltning.25 

 

Figur 4. Kommunernas organisation av elevhälsan (förvaltningsnivå, skolnivå eller både skola och förvaltning) 

                                                           
23 Hylander och Ahlstrand (2013) Föreställningar om elevhälsans ledning och organisering; Törnsén (2014) Rektor, elevhälsan 
och elevers lärande och utveckling; Höög (2014) Elevhälsan i skolan – teman med variationer 
24 SKL (2015) Nuläge och utmaningar i elevhälsan 
25SKL (2015) Nuläge och utmaningar i elevhälsan 
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I figur 4 presenteras en sammanställning av hur alla olika funktioner i elevhälsan är organiserade.  SKL:s 

rapport innehåller även statistik över på vilken organisatorisk nivå enskilda elevhälsofunktioner är 

anställda: centralt (förvaltning), på skolorna, eller som externa konsulter (timanställningar). I figur 5 

nedan presenteras denna uppdelning.26  

 

 

Figur 5. Placering av elevhälsan olika funktioner (centralt, skolorna, timmar eller har inte). 

Ett antal yrkeskategorier sticker ut i statistiken. Enligt SKL:s statistik är det tämligen ovanligt att 

speciallärare är anställda på en centralnivå. Likaså är det relativt ovanligt att skolpsykologer och 

skolläkare är anställda vid skolorna.  

Utöver elevhälsans organisation i kommunerna så berör även SKL:s utredning bland annat likvärdighet, 

kompetensförsörjning och identifierade utmaningar i elevhälsans arbete. Det konstateras i utredningen 

att det inte går identifiera något samband mellan elevhälsan organisation (central eller lokalt 

organiserad) och övriga frågeställningar. Utifrån SKL:s utredning går det således inte att konstatera 

något ”best practice” vad gäller en central eller lokal elevhälsoorganisation.27 

5.3 Utmaningar inom elevhälsan.  
Skolinspektionen granskade 2015 elevhälsans arbete i 25 kommunala och fristående grundskolor. 

Granskning fokuserades på elevhälsans arbete med att skapa förutsättningar för förbättrad hälsa, ökad 

trygghet och ökat lärande hos elever i grundskolans årskurser 6–9. I rapporten konstateras bland annat 

                                                           
26 SKL (2015) Nuläge och utmaningar i elevhälsan 
27 SKL (2015) Nuläge och utmaningar i elevhälsan 
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det förebyggande och hälsofrämjande arbetet mycket sällan sker strategiskt och systematiskt och 

planeras mot bakgrund av sådana behov som identifierats hos skolans elever. Skolinspektion förordar 

ett cykliskt systematiskt arbete som omfattar delarna uppföljning - analys - planering - genomförande i 

det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.28 

Det finns forskning i Sverige som pekar på att de utmaningar som beskrevs i Elevvårdsutredningen från 

2000 (Från dubbla spår till elevhälsa) i vissa fall fortfarande är aktuella idag: samarbeten mellan 

elevhälsopersonal och pedagoger har potential att förbättras: det saknas tydlighet i mål, lednings och 

styrning av elevhälsan och det förebyggande arbetet bör ytterligare prioriteras.  

Törnsén (2014) påtalar att elevhälsans personal har haft stora frihetsgrader i sitt arbete vad gäller 

exempelvis planering av tid och arbetssätt.  

”Ett ledarskap där rektor leder och fördelar arbete kan anses innebära inskränkningar i kuratorers och 

skolsköterskors frihet att själv bestämma vad de gör, när och hur. Det blir ett professionsperspektiv, där 

man värnar den egna yrkesgruppen snarare än skolans inre arbete.”29 

Höög (2014) menar, med utgångspunkt från intervjuer med cirka 150 rektorer, elevhälsopersonal och 

lärare, att det saknas generella riktlinjer för elevhälsan vilket medför att personalen i hög grad gör egna 

arbetsplaneringar och prioriteringar. Bristen på ledarskap och styrning gör att elevhälsan arbete 

tenderar att bli kortsiktigt. Vidare menar Höög att det saknas tydliga och mätbara mål för elevhälsan och 

att elevhälsoarbetet generellt är svagt anknutet till skolans huvuduppdrag med kunskapsmål och sociala 

mål. Höög menar att:  

”En stor osäkerhet om vad som styr elevhälsan tycks råda och kopplingen mellan det pedagogiska 

uppdraget och elevhälsan saknas eller är otydlig.”30 

Törnsén (2014) drar liknande slutsatser som Höög (2014) men fokuserar vidare på rektorns roll i styrning 

och ledningen av elevhälsan och konstaterar inledningsvis att rektorn har en central roll i att leda 

elevhälsans personal och lärare i ett gemensamt uppdrag att stödja alla elevers utveckling mot skolans 

mål. Det gäller såväl skolans kunskapsmål som sociala mål och innebär att elevhälsans personal ska 

verka på pedagogernas traditionella huvudarena. Detta ställer stora krav på samarbete och rektorns 

ledarskap. Törnsén konstaterar följande utmaningar relaterat till rektorns ledarskap för elevhälsan: 

”Rektors möjligheter att leda elevhälsopersonal försvåras, begränsas eller hindras på grund av att rektor 
ofta inte är chef för elevhälsans personal. Avsaknaden av en tydligt formulerad och uttalad gemensam 
utgångspunkt och av gemensamma mål för arbetet i skolan som organisation är troligen andra 
förklaringar till upplevda svårigheter att leda. Det är svårt att leda någon mot något obestämt.”31 
 
Trots ovan citat förespråkar Törnsén inte nödvändigtvis att chefskapet för elevhälsan bör placeras under 
rektorn, däremot krävs en tät dialog mellan huvudman och rektor vad gäller ledarskapet av elevhälsan.  
  

                                                           
28 Skolinspektionen (2015) kvalitetsgranskning rapport 2015:05 
29 Törnsén (2014) Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling. Sida 18 
30 Höög (2014) Elevhälsan i skolan – teman med variationer 
31 Törnsén (2014) Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling. Sida 23 



 

Sida 16 av 36 
 

6 Organisation elevhälsan i Piteå kommun   

I Piteå kommun finns totalt 25 stycken kommunala grundskolor och 3 friskolor som elevhälsan, på olika 

sätt, arbetar inom. Det finns sex upptagningsområden för skolorna i Piteå kommun, dessa finns 

presenterade i figur 6 nedan.  Piteå kommun har två grundskolechefer som ansvar för norra respektive 

södra skolområdet. Grundskolechefen för södra området är direkt överordnad chef till 

verksamhetschefen för elevhälsan.  

 

Figur 6. Organisationsschema grundskolor i Piteå kommun, se även bilaga 2. Elevantal är hämtat Skolverkets databas SIRIS 

(elevantal för Rönnskolan och Tallbacka/Mellangård finns ej angivet).  

Verksamhetschefen för elevhälsan har personalansvar för sammanlagt cirka 35 personer. I elevhälsans 

centrala organisation i Piteå kommun finns funktioner utlokaliserade och centraliserade funktioner. 

Utlokaliserade funktioner (skolsköterskor, kuratorer och en sjukgymnast) arbetar merparten av sin 

arbetstid utplacerade vid specifika skolor. De centraliserade funktionerna kan avropas av bland annat 

rektorer vid skolorna. De centraliserade funktionerna är dock ej, i normalfallet, utlokaliserade till en 

specifik skola. Figur 7 nedan visar ett organisationsschema för Elevhälsan i Piteå kommun uppdelat på 

utlokaliserade och centraliserade funktioner.  
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Figur 7. Organisationsschema för centrala elevhälsoorganisationen i Piteå kommuns grundskolan 
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I grundskolan i Piteå kommun fanns läsåret 2016/2017 sammanlagt cirka 4500 elever. Tabellen nedan 

visar ett genomsnittligt antal elever per tjänst inom elevhälsan.  

Funktion  Elever/tjänst 

Skolsköterska  467 

Kurator  598 

Samspelsteamet  1121 

Familjens hus/familjeförskolan/föräldrastöd 1495 

Psykolog  2491 

Logoped 4484 

Sensomotoriskt centrum  5605 
 

Tabell 1. Antal elever per tjänst uppdelad på olika funktioner i elevhälsan i Piteå kommun   

I figur 6 som visar organisationsschema för grundskolor i Piteå kommun går det att utläsa antalet elever 

per skola. Endast en skola – Pitholmsskolan - är tillräckligt stor, sett till antal elever, för att enligt ovan 

tabell kunna motivera en dedikerad heltidstjänst av skolsköterska. I praktiken betyder detta att 

skolsköterskor och kuratorer (utlokaliserade funktioner) måste arbeta mot flera olika skolor. I dagsläget 

arbetar skolsköterskorna mot 2–4 skolor med ett genomsnitt på 2,6 skolor. Kuratorerna arbetar mot 2–5 

skolor med ett genomsnitt på 3,1 skolor.   

7 Erfarenheter från andra kommuner 

Inom ramen för aktuell utredning har intervjuer genomförts med verksamhetschefer för elevhälsan i 

kommunerna Falun, Hudiksvall, Kalmar och Norrtälje. De fyra kommunerna valdes ut ifrån SKL:s 

kommungruppsindelning 2017 från kategorin ”Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner” som 

innefattar kommuner som i vissa sammanhang kan anses vara jämförbara med Piteå kommun. Av dessa 

jämförbara kommuner gjordes en screening för att identifiera kommuner med en central 

elevhälsoorganisation (i detta sammanhang kännetecknad i huruvida kommunerna har en särskilt 

utsedd verksamhetschef för elevhälsan)  

Intervjuerna var fokuserade på frågor kring de tematiska områdena ”Ledning och styrning”, ”Mål, 

uppföljning och systematik” samt ”ansvar, roller och samverkan”.  Nedan redovisas information från 

intervjuerna enligt de tematiska områdena.  

7.1 Ledning och styrning  
Samtliga verksamhetschefer som intervjuades utryckte en utmaning i att leda personalen inom 

elevhälsan. Den centrala ledning som verksamhetschefen står för kan i vissa fall komma i konflikt med 

rektorns lokala ledarskap ute på skolorna. En verksamhetschef menar att deras elevhälsoorganisation 

kännetecknades av ett delat, och i vissa fall, otydligt ledarskap.  
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Samtliga verksamhetschefer har det formella ansvaret att på ett övergripande plan driva 

elevhälsofrågor. De har även personalansvar för flera funktioner inom elevhälsan. Ingen av 

verksamhetschefer har formellt mandat att styra rektorernas elevhälsoarbete. Detta medför att goda 

relationer, täta dialoger och ett gott samarbete med rektorer är viktigt för att verksamhetschefer ska 

lyckas i sitt uppdrag.  

I två av de aktuella kommunerna ingår verksamhetschefen för elevhälsan i förvaltnings ledningsgrupp. I 

både fallen är detta förfarande relativt nytt. Båda verksamhetscheferna menar att de efter inkludering i 

ledningsgruppen har upplevt att elevhälsofrågorna fått en större prioritet inom skolan och att de 

upplever ett utökat mandat att leda verksamheten.  

7.2 Mål, uppföljning och systematik  
Ingen utav de fyra intervjuade verksamhetscheferna lyfter fram några särskilda resultatmål för 

elevhälsans verksamhet. Däremot nämns övergripande målsättningar som ofta appellerar på skollagens 

beskrivning av elevhälsan.  

Norrtälje kommun har formulerat en gemensam strategi för elevhälsan i kommunen. Syftet är enligt 

verksamhetschefen att skapa en gemensam plattform för ett likvärdigt elevhälsoarbete inom skolan 

(den omfattar samtliga skolformer i kommunen). Trots den gemensamma strategin finns det enligt 

verksamhetschefen utmaningar i att etablera en gemensam systematik i arbetssätt och rutiner. 

Elevhälsoteamen på skolorna leds av rektorerna och systematiken i arbetet utformas i stor grad i de 

enskilda elevhälsoteamen.  I Norrtälje pågår ett arbete med en gemensam kompetensutveckling av 

chefer inom förvaltningen (inklusive rektorer) syftet är att etablera samsyn kring elevhälsoarbete och en 

gemensam systematik.    

Verksamhetschefen för elevhälsan i Falun kommun berättar att det finns relativt stora skillnader i hur 

elevhälsoarbetet ute på skolorna bedrivs. Den centrala elevhälsan som verksamhetschefen företräder 

försöker på olika sätt att influera elevhälsoteamen till att bli mer systematiska i sitt arbete särskilt vad 

gäller det förebyggande arbete. Detta sker dels genom att olika centrala funktioner i elevhälsan besöker 

EHT möten en gång per termin för att lyfta det förebyggande arbetet. Vidare även genom utbildningar 

och workshops där den centrala elevhälsan försöker influera pedagoger, rektorer och elevhälsans 

utplacerade funktioner till att införa specifika arbetssätt.  

I Hudiksvall kommun pågår enligt verksamhetschef ett arbete med att införa ett mer processorienterat 

arbetssätt där eleven tydligare sätt i fokus. Bakgrunden till detta arbete är att nuvarande arbetssätt, 

enligt verksamhetschefen, kan leda till att elever ”hamnar mellan stolarna” mellan funktioner i 

elevhälsan. Ett processorienterat arbetssätt syftar i detta sammanhang till att öka samverkan mellan 

olika funktioner och etablera en systematik i det förebyggande arbetet.   

Verksamhetschefen i Kalmar kommun lyfter fram sitt mandat att fortbilda elevhälsans personal som en 

viktig funktion i att kunna systematisera elevhälsoarbetet i kommun. Verksamhetschefen har även, via 

goda relationer med rektorer, lyckats skapa sig ett mandat att fortbilda även rektorer och pedagoger i 

arbetssätt kring elevhälsoarbetet.  
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7.3 Ansvar, roller och samverkan  
Utifrån genomförda intervjuer går det att konstatera att det finns en viss samsyn bland 

verksamhetscheferna om att det råder vissa otydligheter rörande ansvarsområden och funktioners 

roller i elevhälsoarbetet. Att dessa otydligheter existerar tillskriver verksamhetscheferna delvis det 

otydliga och delade mandatet i ledning av elevhälsoarbetet. I Norrtälje kommuns strategi för elevhälsan 

finns direktiv för hur det lokala elevhälsoarbetet på skolorna ska bedrivas, bland annat ska en 

elevhälsoplan upprättas. Så här beskrivs syftet med planen:  

”Under rektors ledning upprättar Elevhälsoteamet och skolans personal en elevhälsoplan på lokal nivå 

där rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning dokumenteras för det gemensamma elevhälsoarbetet på 

skolan. I en sådan plan bör framgå vad varje yrkeskategori inom elevhälsan har för ansvar när det gäller 

att uppmärksamma, utreda, åtgärda, dokumentera och utvärdera elevhälsans insatser.” 32 

Verksamhetschefen för Elevhälsan i Norrtälje kommun menar att förfarandet som beskrivs i strategin 

leder till att roller och ansvarsområden för elevhälsans funktioner kan variera kraftigt mellan de olika 

skolorna. Verksamhetschefen menar framförallt att det är kuratorernas roll och ansvar som skiljer sig åt 

mellan de olika skolor.  

Verksamhetschefen i Falun berättar att det pågår ett arbete inom grundskolan att få tillstånd 

gemensamma mallar och rutiner för hur elevhälsoarbetet bedrivs och dokumenteras vid olika skolor. 

Detta gäller exempelvis agenda och dokumentation från EHT- möten.  

  

                                                           
32 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 
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8 Resultat av workshop och intervjuer   

Inom ramen för denna utredning har tre workshops genomfört: en med kuratorer, en med 

sjuksköterskor och en med psykologer, logoped och samspelsteamet. Under respektive workshop så 

utgick diskussionerna från ett antal i förhand förberedda frågeställningar (se bilaga 1.). Vidare har 

intervjuer genomförts med sex stycken rektorer i grundskola.  

Följande avsnitt är en sammanställning av resultat från workshops och intervjuer.   

8.1 Rektorerna  
Överlag finns en hög grad av samstämmighet i hur de intervjuade rektorerna upplever att 

elevhälsoarbetet fungerar. Samtliga rektorer som intervjuats ser möjligheter i att utveckla 

elevhälsoarbetet till att bli mer förebyggande och hälsofrämjande. I dagsläget upplever rektorerna att 

det finns ett starkt fokus på enskilda elevärenden och olika akuta insatser. Detta syns bland annat i hur 

EHT möten disponeras - en majoritet av tiden går åt till att diskutera enskilda elevärenden.  

Av intervjuerna framgår att det saknas tydliga uppställda mål för elevhälsans arbete. Det finns tydliga 

övergripande målsättningar för skolans verksamhet som även bör vara vägledande för elevhälsans 

arbete. Skolans övergripande mål är dock inte nedbrutna på ett sådant sätt att de anger en tydlig 

inriktning för elevhälsans arbete. Avsaknaden av tydliga mål försvårar utvärdering och uppföljning och 

innebär svårigheter i att bedöma hur framgångsrika olika arbetsmetoder är. Vidare menar ett antal 

rektorer att det finns en risk att brister i uppföljning och utvärdering kan leda till att insatser inte riktas 

mot de grupper av elever där behovet är som störst.  

För att elevhälsoarbetet på skolans ska fungera, menar ett flertal rektorer, är det är viktigt att skapa 

goda förutsättningar för samarbete och kommunikation mellan elevhälsans personal och pedagoger. 

Många rektorer har uppfattningen att avståndet mellan pedagoger och elevhälsans personal i många fall 

är stora och att det saknas en förståelse för vad respektive profession kan bidra med i skolans arbete. 

Rektorernas upplevda möjligheter att påverka elevhälsoarbetet skiljer sig åt. En rektor på en mindre 

skola menar att det finns svårigheter i att bedriva ett fullgott elevhälsoarbete då resurserna för 

professioner så som kurator och skolsköterska är relativt begränsade. De begränsade resurser innebär 

att en stor andel av professionernas tid läggs på EHT- möten. Generellt menar dock majoriteten av 

rektorerna att de har relativt stora möjligheter att påverka elevhälsoarbetet. De anser sig ha en viktig 

roll i verksamhetsutvecklingen av elevhälsan men ser i vissa fall att deras möjligheter begränsas av att de 

inte har personalansvar över kurator och skolsköterska.  

Generellt efterfrågor rektorerna ett större mandat att leda och styra det lokala elevhälsoarbetet på 

skolorna. För ett antal rektorer betyder detta dock inte att man vill ha ett utökat personalansvar eller en 

nedmontering av den centrala elevhälsan. Många ser tydliga fördelar med en central elevhälsa, 

exempelvis samverkan med andra ytor inom kommun och landsting, kompetensutvecklingsfrågor och 

möjlighet till konsultativt stöd i svåra frågor. 
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8.2 Kuratorer  
Likt rektorerna, verkar det finnas en hög grad av samstämmighet i hur kuratorerna upplever att 

elevhälsoarbetet fungerar och vilka utmaningar och möjligheter till utvecklings som finns.  

Kuratorerna upplever att samarbeten med pedagoger och rektorer fungerar olika mellan skolorna. Ett 

antal kuratorer jobbar på flera skolor, och därmed med flera rektorer, och upplever att det finns stora 

skillnader i hur arbetet är strukturerat på skolorna. Skillnader i skolornas arbetssätt och rutiner medför 

utmaningar för kuratorerna arbete. Kuratorerna utrycker ett tydligt behov av att hitta gemensamma 

planer och ramverk för hur elevhälsoteamens arbete bedrivs, dels för att skapa likvärdighet i 

processerna samt dels för att ”slippa uppfinna hjulet igen” och på så sätt arbeta mer effektivt.  

Kuratorerna ser det som viktigt för elevhälsans verksamhet att en god samverkan finns mellan olika 

professioner, exempelvis mellan kuratorer, rektorer och pedagoger. Det uppstår i vissa fall situationer 

där kuratorer upplever att de hamnar utanför processer i skolan, där det kan finnas skäl att de borde 

medverka. En möjlig förklaring till detta, som kuratorerna beskriver, är kuratorns relativt odefinierade 

roll i skolan. I förhållande till t.ex. rollen som skolsköterska har kuratorn en bredare och mer 

ospecificerad roll.  

Kuratorerna upplever att det saknas mål för elevhälsans arbete. Avsaknaden av mål gör att systematik 

och uppföljning i elevhälsans arbete försvåras vilket i sin tur kan leda till att åtgärder för att hjälpa elever 

sätts in för sent.   

I dagsläget upplever kuratorerna att en stor del av deras arbetstid läggs på att enskilda elevärenden och 

krishanteringar. Kuratorerna menar att det finns ett behov ett mer förebyggande elevhälsoarbete i 

skolan, särskilt på organisationsnivå. En förutsättning för att uppnå detta är ett mer organiserat och 

systematiserat arbetssätt för elevhälsan menar kuratorerna.  

Kuratorerna förordar en central elevhälsoorganisation med en egen verksamhetschef i likhet med 

dagens organisation. De motiv som lyfts fram är bland annat att ett systematiskt arbetssätt för 

elevhälsan underlättas i och med en central organisation. Vidare menar kuratorerna att en central 

organisation skapar bättre förutsättningar för resursfördelning mellan skolor.  

8.3 Skolsköterskor 
Skolsköterskorna upplever att de har en mer styrd arbetsdag än övriga funktioner inom elevhälsan och 
det finns tydliga mål och rutiner för deras arbetsuppgifter. Målen relaterar bland annat till antal 
hälsosamtal och vaccinationer som har utförts i relation till uppdrag. Skolsköterskorna upplever däremot 
att det saknas övergripande mål för elevhälsans arbete som helhet.  
 
En stor del av skolsköterskornas tid upptas till att genomföra hälsosamtal, vaccinationer och 
uppföljningar. Skolsköterskorna betraktar en stor del av detta arbete som förebyggande och 
hälsofrämjande. De menar därför, tillskillnad från andra funktioner i elevhälsan, att det förebyggande 
elevhälsoarbetet ges hög prioritet i deras dagliga arbete. Vidare menar de, i kontrast mot andra övriga 
funktioner i elevhälsan och rektorer, att det förebyggande arbetet ges hög prioritet vid EHT-möten.  
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Likt kuratorerna så upplever skolsköterskorna att det finns skillnader i rutiner och arbetssätt på 
skolorna, vilket medför utmaningar för skolsköterskornas arbete. Samarbetet mellan skolsköterskor, 
pedagoger och rektorer är varierande men fungerar överlag bra.   
 
Skolsköterskorna förordar på liknanden sätt som kuratorerna en central elevhälsa. Tillskillnad från 
kuratorerna lyfter dock även skolsköterskorna fram att deras arbete är kringgärdad av ett flertal regler 
och lagar, vilket enligt dem är ett argument för en central elevhälsa med en verksamhetschef som är 
insatt i aktuell lagstiftning.  

8.4 Centraliserade funktioner (Samspelsteamet, logoped och psykologer)  
Goda kontakter och relationer med personal i skolan (pedagoger och rektorer) är viktiga för att de 

centraliserade funktionerna i elevhälsan ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete.  

De centraliserade funktionernas arbete mot skolan initieras ofta via ett första ärende/kontakt från 

skolan. Dessa inledande kontaktar handlar i de flesta fall om ett enskilt elevärende som skolan behöver 

hjälp med.  När väl den första kontakten är etablerad finns ofta möjligheter att jobba med förebyggande 

frågor och hitta arbetssätt för att stötta pedagogerna i sitt arbete.  Många kontaktvägar mellan 

de ”centraliserade funktionerna” och skolans personal är person/relationsbundna. Detta kan innebära 

att de centraliserade funktionerna inte alltid används i alla situationer där det kan anses vara aktuellt.   

Gruppen (de centraliserade funktionerna) menar att det finns relativt låg kunskap om vad olika 

funktioner i elevhälsan har för några roller, ansvar och arbetsuppgifter. Detta gäller såväl mellan olika 

funktioner inom elevhälsan samt mellan elevhälsan och skolan (exempelvis pedagoger).  

För att elevhälsan och övriga verksamheten ska fungera och dra åt samma håll krävs enligt gruppen en 

ökad samsyn om vad elevhälsan uppdrag är. För detta behövs enligt gruppen en tydligare ledning och 

styrning och en tydlig verksamhetsinriktning. Det efterfrågas tydligare mål, som dessutom är 

nedbrytbara för varje funktion. Detta tror gruppen skulle kunna skapa bättre förståelse mellan 

professionerna och leda till bättre samsyn och samverkan. Det efterfrågas även tydligare systematik i 

utvärdering och uppföljning av arbetet, exempelvis efterfrågas ett gemensamt sätt att följa upp och 

utvärdera olika arbetsmetoder.  

Överlag upplever samtliga professioner inom gruppen att de har stora friheter att själva styra sitt arbete 

och göra nödvändiga prioriteringar. I vissa fall finns det dock behov av en tydligare uppdragsbeskrivning 

för att klargöra förväntningar från såväl de egna professionerna som skolan.  
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9 Analys  

Skolan och elevhälsans har ett komplext och viktigt uppdrag i samhället. Detta visar bland annat 

socialstyrelsen rapport som beskriver vilka konsekvenser det kan få för samhället när skolans misslyckas.   

Elevhälsan har ett relativt tydligt uppdrag som beskrivs i bland annat ”Vägledning för elevhälsan”. Det 

finns däremot otydligheter när detta uppdrag omsätts i praktiskt elevhälsoarbete. Detta kan 

uppmärksammas såväl i forskning och rapporter om elevhälsan samt i dialoger med elevhälsan i Piteå 

kommun och andra kommuner. 

Den bild av elevhälsans utmaningar som beskrivs i forskningen synes stämma väl överens med 

elevhälsans verksamhet i Piteå kommun: samarbeten mellan elevhälsopersonal och pedagoger har 

potential att utvecklas och förbättras; det saknas tydliga mål och ledning och styrning av elevhälsan; det 

förebyggande arbetet behöver ytterligare prioriteras.  

Av genomförd utredning går det att konstatera att det finns ett stort engagemang, kunskap och vilja 

bland såväl elevhälsans personal som övrig skolpersonal att utveckla det gemensamma 

elevhälsoarbetet. Vidare lyfter elevhälsans personal och rektorer fram liknande utmaningar för att 

utveckla verksamheten, bland annat: otydligt ledarskap, brister i det förebyggande arbetet, otydliga 

verksamhetsmål, brister i det systematiska arbetet och otydliga roller.  

Forskning och tidigare utredningar samt erfarenheter från andra kommuner visar att ovan nämnda 

utmaningar inte är unika för Piteå. Styrning och ledning, mål och systematiskt arbete och samverkan 

inom skolan elevhälsoarbete är utmaningar som synes vara generiska för elevhälsoarbetet i många 

svenska kommuner.  

9.1 Central eller lokal organisation  
Piteå kommun har en central elevhälsoorganisation i grundskolan som innefattar såväl utplacerade som 

centraliserade funktioner (se figur 6). SKL:s rapport som belyser hur kommuner i Sverige har valt att 

organisera sin elevhälsa – vilka funktioner som är placerade centralt kontra lokalt – visar att Piteå 

kommuns organisationsmodell är den vanligast förekommande. De flesta kommuner har, likt Piteå 

kommun, en majoriteteten av elevhälsofunktioner anställda i en central organisation. SKL:s rapport visar 

även den vanligaste placeringen (centralt eller lokalt) av enskilda funktioner såsom kurator, 

sjuksköterskor skolpsykolog o.s.v. Även i detta fall är Piteå kommuns tillvägagångssätt det vanligast 

förekommande.  

I aktuell utredning har det framkommit att det finns starka åsikter om huruvida en lokal eller central 

elevhälsoorganisation är att föredra. Det har inom ramen för utredning inte kunna identifieras någon 

forskning eller beprövade erfarenheter som stärker att den ena eller den andra organisationsmodellen 

är att föredra.  Det finns således inget ”best practice” i denna frågan.  

Piteå kommuns grundskola är uppbyggd av skolor med ett elevantal som ligger inom spannet cirka 70-

480 elever med ett medelvärde på cirka 170 (se figur 6). Detta innebär att samtliga funktioner inom den 

centrala elevhälsoorganisationen måste arbeta mot flera skolor. De funktioner som i figur 7 är 

benämnda ”centraliserade funktioner” kan potentiellt ha uppdrag mot samtliga skolor inom 
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grundskolan. Det finns således ingen möjlighet, att givet nuvarande förutsättningar, ha en helt lokal 

elevhälsoorganisation. Oavsett om elevhälsofunktioner är placerade centralt eller under rektor uppstår 

en situation där man behöver dela på resurser mellan olika skolor.  

Frågan om en central eller lokal elevhälsoorganisation i Piteå kommuns grundskola bör föregås av en 

diskussion om bland annat ledning och styrning av elevhälsoarbetet, mål uppföljning och systematik och 

ansvar, roller och samverkan. Utifrån detta går det sedan att konstatera huruvida en lokal eller central 

organisation är bäst lämpad för att uppnå verksamhetens målsättningar.  

9.2 Ledning och styrning   
Nuvarande organisation i Piteå kommuns grundskola, med en områdeschef som direkt överordnad 

verksamhetschefen för elevhälsan, kan innebära utmaningar för styrningen av verksamhet. Den centrala 

elevhälsan arbetar mot samtliga grundskolor och dess rektorer i Piteå kommun. Nuvarande 

organisatoriska upplägg innebär att det inte finns likvärdiga förutsättningar för hela 

grundskoleverksamheten att påverka elevhälsoarbetet.  

Höög (2014) konstaterar, utifrån erfarenheter från ett stort antal skolor i Sverige, att brister i styrning 

och ledning av elevhälsan leder till att personalen i hög grad gör egna arbetsplaneringar och 

prioriteringar. Höög menar vidare att detta leder till att arbetat tenderar att bli kortsiktigt. Av intervjuer 

och workshop framkommer en liknande bild inom Piteå kommuns elevhälsa. Personalen gör i stor 

utsträckning egna prioriteringar i sitt arbete. Det framkommer vidare från flera professioner att det 

förebyggande arbetet behöver utvecklas. Elevhälsopersonalen uppmärksammar att arbetet i stor 

utsträckning handlar om att hantera enskilda elevärenden och krissituationer. Till följd av att detta blir 

det förebyggande arbetet lidande.  

Som kan konstateras utifrån skollagen och dess förarbeten så har rektor en viktig roll i ledning och 

styrning av elevhälsan. Elevhälsan ska var en integrerad verksamhet i skolan och bidra till skolan 

måluppfyllelse. Elevhälsoarbetet är således ett gemensamt uppdrag som ska delas av samtlig personal i 

skolan. Som Thörnsén (2014) poängterar så har rektor därför en central roll att samordna de olika 

professionernas arbete. Vidare är det även rektor som har ansvar att utforma elevhälsans verksamhet så 

att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Samtidigt har även verksamhetschefen för 

den centrala elevhälsan i Piteå kommun i uppdrag att organisera, leda och utveckla verksamheten 

utifrån nationella och kommunala mål. Det finns således en potentiell konflikt i styrningen och ett delat 

mandat i ledningen av elevhälsan.  

Piteå kommuns grundskola består av 28 skolor (varav 3 friskolor) som leds av 20 rektorer. Det betyder 

att elevhälsan i praktiken har 20 olika personer som verkar för dess utveckling tillsammans med 

verksamhetschefen för elevhälsan. Det går även att konstatera utifrån intervjuer med rektor samt 

workshops med elevhälsofunktionerna att rektorerna har valt att utforma elevhälsoarbetet på skilda 

sätt vilket försvårar samverkan mellan skolorna.  

Rektorn har som pedagogiskt ledare och ansvarig för skolans verksamhets ett komplext och krävande 

uppdrag. Dessutom förväntas rektorn kunna leda och utveckla elevhälsan. Ett framgångsrikt 

elevhälsoarbete karaktäriseras av ett väl fungerande tvärprofessionellt samarbete mellan olika 

funktioner. Så som Thylefors (2013) konstateras så har ledaren i tvärprofessionella teamsamarbete en 
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särskilt viktig roll. Teamen måste präglas av en stark känsla av sammanhang, uttalat klara roller, ett delat 

ansvar, samt en tydlig kommunikation. Från workshop med elevhälsans personal går det att konstatera 

att personalen upplever brister relaterat till bland annat gemensamma målsättningar, samsyn kring 

uppdraget och roller och ansvarsområden. Det synes sannolikt att dessa otydligheter bottnar i ett 

splittrat och otydligt ledarskap i organisation. Detta kan i sin tur sannolikt förklaras i avsaknaden av 

tydliga gemensamma mål. Som Törnsén (2014) konstatera är det svårt att leda något mot något 

obestämt.  

Rektorn har som tidigare nämnts ett tydligt mandat att leda och utveckla elevhälsans verksamhet enligt 

skollagen. Rollen som verksamhetschef för elevhälsan finns inte beskriven i skollagen och således saknar 

verksamhetschefen ett formellt mandat att övergripande leda verksamheten. Verksamhetschefer i 

Falun, Norrtälje, Hudiksvall och Kalmar utrycker att det finns stora utmaningar i rollen som 

verksamhetschef för elevhälsan. Ingen av verksamhetscheferna har mandat att leda rektorns arbete. 

Deras arbete med verksamhetsutveckling kommer därför i stor utsträckning att karaktäriseras av 

påverkansarbete mot rektor och skola.  

9.3 Mål, uppföljning och systematik  
Att sätta upp mål för en verksamhet är ett verktyg för att styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

Det är viktigt att målen är tydliga för medarbetarna, fungera motiverande och skapar förståelse för 

vilket sammanhang de ingår i. Målen ska visa på önskat resultat, vad som är prioriterat och ge riktning 

för verksamheten. Utan tydliga och gemensamma mål för en verksamhet försvåras uppföljning, då det 

är svårt att följa upp ett arbete utan tydligt syfte. En systematisk uppföljning av en verksamhet ger goda 

förutsättningar för att implementera och utveckla evidensbaserade metoder och arbetssätt. Detta styrks 

av Skolinspektionens granskning av elevhälsan från 2015.  

Som nämnts tidigare bör elevhälsan vara en integrerad del i skolans verksamhet. Höög (2014) menar 
dock att det saknas tydliga och mätbara mål för elevhälsan och att det generellt finns en stor osäkerhet 
kring koppling mellan skolans pedagogiska uppdrag och elevhälsan. Denna problematik rörande 
elevhälsan uppmärksammades redan 2000 i och med utredning ”Från dubbla spår till elevhälsan” och en 
liknande situation är gällande i Piteå kommun. Av intervjuer och workshops med rektorer och 
elevhälsopersonal framkommer bilden att det saknas tydliga och mätbara mål för elevhälsan. Denna bild 
överensstämmer även med vad som kan konstateras av intervjuer med verksamhetscheferna i andra 
kommuner.  
 
Det finns en stark vilja och engagemang bland elevhälsans personal att utveckla verksamheten särskilt 
inom det förebyggande arbetet och det efterfrågas ett mer systematiskt arbetssätt. Bristen på mål leder 
sannolikt även till att det råder en brist på samsyn inom elevhälsan och bland rektorerna kring hur ett 
framgångsrikt elevhälsoarbete bör bedrivas. En tydligare målstyrning av elevhälsan samt en struktur för 
måluppföljning skapar en god grund för ett systematiskt utvecklingsarbete.  
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9.4 Roller och samverkan  
För de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Utöver dessa funktioner har rektor och 

pedagoger vid skolorna en viktig roll i elevhälsoarbetet. Piteå kommun har dessutom fler 

funktioner/professioner i sin elevhälsoorganisation för att stötta upp i specifika arbetsinsatser och 

frågeställningar (logoped, samspelsteam, sensmotorisktcentrum samt 

familjenshus/familjeförskolan/föräldrastöd). Några av dessa professioner har relativt tydliga roller. 

Skolsköterskans roll är ett sådant exempel. I skollagen och hälso- och sjukvårdslagen beskrivs tydligt vad 

som förväntas av en skolsköterska. Kuratorerna har en mer komplex roll i skolans elevhälsoarbete och 

det saknas i stor utsträckning en tydlig beskrivning av vad denna roll innefattar vilket kan försvårar 

ledningen och samverkan inom och mellan professioner.  

Det går att konstatera att det i Piteå kommuns centrala elevhälsoorganisation finns en mängd olika 

professioner som ska bidra i det gemensamma elevhälsoarbetet. Utifrån den organisationsteori som 

belyst i utredningen så är ledarskap och styrning viktigt i tvärprofessionella team. En otydlig styrning och 

ledarskap riskerar bland annat att leda till att olika grupperingar, baserat på professioner, uppstår i 

verksamhet. Av de workshops och intervjuer som genomförts inom ramen för utredningen framkommer 

att det finns vissa tendenser till grupperingar mellan olika funktioner/professioner. Dessa grupperingar 

kan leda till att samverkan mellan professioner försvåras vilket ytterst kan få negativa konsekvenser för 

eleven.  
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10 Slutsatser  

Elevhälsoarbetet utförs av alla professioner inom skolan. Rektor har således en central roll som ledare.  

Det finns ett stort engagemang, kunskap och vilja bland elevhälsans personal samt övrig skolpersonal att 

utveckla det gemensamma elevhälsoarbetet. Detta utgör en bra grund för fortsatt 

verksamhetsutveckling av elevhälsoarbetet i Piteå kommun.  

Det har inte identifierats några avgörande argument för en decentralisering av elevhälsoorganisationen i 

Piteå kommun. Verksamhetschefens roll och mandat för styrning och ledning av elevhälsoarbetet 

behöver dock tydliggöras. Vidare kan en central elevhälsoorganisation medföra: goda möjligheter till 

övergripande analyser av elevhälsoarbetet; goda förutsättningar för en central resursplanering; en 

samlad resurs och kompetens för elevhälsofrågor.  

Otydligheter i mål för elevhälsan leder sannolikt till lägre grad av samsyn inom elevhälsan och bland 

rektorerna kring hur ett framgångsrikt elevhälsoarbete bör bedrivas. En tydligare målstyrning för 

elevhälsan samt en struktur för måluppföljning skapar en än bättre grund för ett systematiskt 

utvecklingsarbete. En systematisk uppföljning av en verksamhet ger vidare goda förutsättningar för att 

implementera och utveckla evidensbaserade metoder och arbetssätt 

Genom att förtydliga ansvar och roller skapas bättre förutsättningar för samverkan och för ledningen av 

elevhälsoarbetet.  

Det förebyggande arbetet behöver förstärkas och vidare finns det även klara indikationer på att arbetet 

behöver konkretiseras och systematiseras.  

Samverkan mellan skolor och mellan olika professioner inom elevhälsoarbete behöver förstärkas. 

Genom en ökad samverkan och koordinering av insatser kan en än större kraft i 

verksamhetsutvecklingen tillskapas. 

 

 

  



 

Sida 29 av 36 
 

11 Utvecklingsförslag  

Baserade på genomförd utredning – den information som tillhandahållits av Piteå kommun, forskning 

och litteratur, erfarenheter från andra kommuner samt resultat av workshops och intervjuer med 

personal inom elevhälsan och rektorer – presenteras i detta avsnitt ett antal utvecklingsförslag som 

syftar till att tydliggöra styrning och ledning av elevhälsan, bidra till ett mer systematiskt målstyrt arbete 

och öka samverkan mellan de olika skolenheterna. 

11.1 Framtagande av strategidokument för elevhälsoarbetet 
Som grund för det övergripande och lokala elevhälsoarbetet föreslås att ett gemensamt 

strategidokument framarbetas. Detta dokument kan vara ett verktyg för att skapa samsyn, transparens 

och vägledning för Piteå Kommuns elevhälsoarbete. I arbetet med strategin bör bland annat 

övergripande mål för elevhälsans verksamhet beröras samt vilken process för målstyrning som anses 

önskvärt, d.v.s. hur ska målen brytas ned från en övergripande nivå för att göras verkningsfulla på 

funktions- och individnivå. I strategiarbete bör det även beskrivas vilka frågeställningar inom 

elevhälsoarbetet som är av central respektive lokal karaktär (och således även vilken funktion som har 

mandat att fatta beslut i olika frågor).  

I framtagandet av strategidokumentet bör rollerna för elevhälsan olika funktioner tydliggöras och 

beskrivas samt hur kommunikation/inkoppling av de olika funktionerna ska gå till. Detta gäller såväl de 

roller och ansvar för rektor och verksamhetschef samt övriga aktuella professioner i elevhälsoarbetet.  

Det förebyggande elevhälsoarbetet är viktigt och måste prioriteras tydligare och riktlinjer för arbetet bör 

beskrivas i strategiarbetet. För att skapa samsyn bör även det förebyggande arbete definieras, 

konkretiseras och systematisera.  

Strategidokumentet kan med fördel även beskriva elevhälsans övergripande arbetsgång – arbetssätt, 

metoder för uppföljning och utvärdering samt hur analys av olika insatsers sker. En sådan beskrivning 

kan öka tranparansen och kunskapen om elevhälsans arbete samt utgöra grunden för ett ”schematiskt 

årshjul”.  

11.2 Verksamhetschefen organisatoriska placering   
Som konstaterats i utredningen så bör styrning och ledningen av den centrala elevhälsoorganisationen i 

Piteå kommun förstärkas. Nuvarande organisation i Piteå kommuns grundskola, med en områdeschef 

som direkt överordnad verksamhetschefen för elevhälsan, kan innebära utmaningar för styrningen av 

verksamhet. Genom att placera verksamhetschefen för elevhälsan direkt under förvaltningschefen kan 

bättre förutsättningar skapas för att styra och leda elevhälsoarbetet på ett övergripande plan samt 

skapa likvärdiga förutsättningar för hela grundskoleverksamheten att påverka elevhälsoarbetet. 

11.3 Principer för styrning  
Det framkommer tydligt av utredningen att rektor har en central roll i ett framgångsrikt elevhälsoarbete. 

Samtidigt finns det utmaningar för elevhälsans arbete kopplat till att det i Piteå kommuns 

grundskoleverksamhet finns 20 rektorer som leder relativt små skolenheter. En ökad samordning av 
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elevhälsans insatser mellan skolenheterna bör kunna leda till ett mer effektivt resursnyttjande, mer 

kraft i utvecklingsarbetet och en ökad likvärdighet i elevhälsoarbetet mellan skolorna. För att bättre 

samordna elevhälsoarbetet i Piteå kommuns grundskola och samtidigt ge rektorerna ett tydligt 

inflytande att påverka den centrala elevhälsoorganisationens arbete föreslås att principerna för styrning 

av elevhälsan förtydligas och utvecklas. I bilaga 3 presenteras en schematisk bild över ett förslag för hur 

styrningen kan förtydligas och utvecklas. Förslaget innefattar följande nivåer för styrning (nedan 

beskrivna utan hierarkisk ordning):  

”Styrgrupp” för elevhälsoarbetet i Piteå kommuns grundskola. För att skapa en gemensam 

skolövergripande plattform för att utveckla elevhälsoarbetet och tydligare integrerar verksamheten i 

skolan föreslås att en styrgrupp för elevhälsoarbetet inrättas. Vilka funktioner/personer som ska ingå i 

styrgruppen behöver klargöras. Styrgruppen bör dock med fördel vara uppbyggd på ett sådant sätt så att 

rektorerna ges goda förutsättningar att påverka arbetet.  Den skolövergripande plattformen kan 

behandla frågor så som: målstyrning, systematisering av kvalitetsarbete, arbetssätt och arbetsmetoder 

för elevhälsan. 

Vidare bör styrgruppen ges mandat, att på basis av övergripande analyser av elevhälsoarbetet, prioritera 

viktiga utvecklingsfrågor (inom exempelvis det förebyggande arbetet). I styrgruppen kan även 

kompetensutvecklingsområden identifieras som linjerar med skolan övriga verksamhet. 

Komptensutvecklingsfrågor kan med fördel inbegripa alla relevanta funktioner inom elevhälsoarbetet – 

elevhälsans personal, pedagoger etc. Styrgruppen ska vara vägledande för verksamhetschefens ledning 

av elevhälsan.  

Övergripande styrning av elevhälsoarbetet i förvaltningsledning. Övergripande styrning av 

elevhälsoarbete lyfts till förvaltningsledning, huruvida detta innebär att elevhälsans verksamhetschef 

ska inkluderas i befintlig förvaltningsledning eller ej lämnas i detta sammanhang osagt. Ledningen fattar 

beslut om övergripande målsättningar och utpekade förbättringsområden för elevhälsoarbetet i Piteå 

kommun. Det är sedan styrgruppens roll att bryta ned dessa målsättningar till delmål och 

verksamhetsmål. Förvaltningsledningens styrning av elevhälsoarbetet bör även innefatta övergripande 

resursfrågor för elevhälsans organisation samt beslut av övergripande strategisk karaktär.  

Verksamhetschefen och den centrala elevhälsan. Den centrala elevhälsan i Piteå kommun och dess 

verksamhetschef har ett viktigt ansvar att bidra med bland annat uppdaterad kunskap om 

evidensbaserade arbetsmetoder och nya lagkrav samt att samordna elevhälsans tvärprofessionella 

kompetens. Den centrala elevhälsan bör vara ett stöd i skolans elevhälsoarbete. Genom inrättandet av 

styrgruppen stärks kopplingen mellan det pedagogiska uppdraget och elevhälsan. Verksamhetschefens 

roll och ansvar – att stötta skolorna i elevhälsoarbetet – stärks genom uppdrag och mandat från 

styrgruppen.  

Enligt förslaget på principer för styrning ansvarar den centrala elevhälsoorganisationen bland annat för 

att bevaka kunskapsutvecklingen inom elevhälsoområdet, genomföra uppföljningar och analyser av det 

övergripande elevhälsoarbetet och resursfördelningar mellan skolorna. Utifrån detta arbete kan 

verksamhetschefen ge förslag till styrgruppen för införande av nya rutiner, arbetssätt och metoder.  
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Det lokala elevhälsoarbetet. De tvärprofessionella teamen ute på skolorna – elevhälsoteamen – är en 

viktig utgångspunkt för det lokala elevhälsoarbetet. Det föreslagna strategiarbetet och ”principer för 

styrning” syftar bland annat till att tydliggöra rollerna i teamen, skapa samsyns och tydliggöra 

ledarskapet. Vidare skapas goda förutsättningar att skapa likvärdighet mellan skolorna vad gäller rutiner 

och metoder baserat på evidensbaserade arbetssätt. Genom detta samt att frågor av mer strategisk 

karaktär, exempelvis riktlinjer för det förebyggande arbetet, kan lyftas till styrgrupp och 

förvaltningsledning frigörs tid och resurs för det lokala elevhälsoarbetet.  
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Bilaga 1. Berörda frågeställningar i workshops 

 

 

 

 



 

Sida 34 av 36 
 

Bilaga 2. Organisationsschema grundskolor i Piteå kommun 
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Bilaga 3. Utvecklingsförslag - Princip för styrning 
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