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Skolinspektionens beslut 
Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Uppsala 
kommun att senast den 27 september 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Förutsättningar för lärande och trygghet 

Skolinspektionen konstaterar att Uppsala kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål. (2 kap. 25 § skollagen) 

Åtgärder 

Huvudmannen behöver se till att den nya organisationen för elevhälsa vid 
grundsärskolan innebär att elevhälsan främst arbetar förebyggande och 
hälsofrämjande 

Bedömning 
Skolinspektionens beslut redogör för de brister som konstaterats vid tillsynen. Det är 
dock huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
skollagen och de bestämmelser som kan finnas i andra författningar. I detta ligger att ta 
ansvar för att rätta brister när helst de framkommer. Tillsynen visar på brister i det 
förebyggande elevhälsoarbetet. En ny elevhälsoorganisation för kommunens 
grundsärskolor håller dock på att implementeras, bland annat i syfte att förbättra det 
förebyggande arbetet. 

Föreläggande 

Förutsättningar för !ärende och trygghet 

Skolinspektionen konstaterar brister i elevhälsans förebyggande arbete. 

Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Elevhälsans insatser ska vara medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
Enligt proposition 2009/2010:165 är elevhälsans mål att skapa en så positiv lärande 
miljö som möjligt för eleven och i det arbetet har varje profession ett särskilt ansvar att 
bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom 
elevhälsan. Vidare framgår det av propositionen att elevhälsans förebyggande och 
hälsofrämjande arbete förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans 
personal och övriga personalgrupper. 
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Tillsynen visar att det finns ett behov på skolenheten av en närvarande elevhälsa som 
kan ge stöd till personalen och hjälpa till med främjande och förebyggande insatser. 
Enligt rektors analys i skolans senaste verksamhetsplan är personalens psykiska 
arbetsbelastning hög. Personalen efterfrågar en närmare kontakt med 
elevhälsopersonal för att kunna dela det som händer i vardagen och få snabb respons 
och vägledning. Av intervjuer med skolledning och med personal framgår att stöd och 
handledning av exempelvis psykolog kan erhållas men att detta främst sker akut, när 
situationer redan har uppstått. 

Huvudmannen har beslutat om en ny elevhälsoorganisation för kommunens 
grundsärskolor och organisationen håller på att implementeras. Skolsköterska och 
kurator är på plats och psykolog är rekryterad och kommer att påbörja sin tjänstgöring 
vid start av höstterminen 2017. Rekrytering av specialpedagog pågår. Ett syfte med den 
nya organisationen är att stärka det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. 
Det framgår av tillsynen att den befintliga elevhälsan tillsammans med skolledningen 
planerar för hur det förebyggande elevhälsoarbetet ska stärkas. Det är 
Skolinspektionens bedömning att de insatser huvudmannen vidtagit och planerar att 
vidta bör innebära att bristen åtgärdas. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Uppsala kommun uppfyller inte författningarnas krav och åläggs därför att rätta 
bristerna. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Undervisning och lärande 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Uppsala kommun uppfyller 
författningarnas krav inom undervisning och lärande. 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Uppsala kommun uppfyller 
författningarnas krav inom extra anpassningar och särskilt stöd. 

Bedömning och betygssättning 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Uppsala kommun uppfyller 
författningarnas krav inom bedömning och betygssättning. 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Uppsala kommun uppfyller 
författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. 
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Styrning och utveckling av verksamheten 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Uppsala kommun uppfyller 
författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten. 

På Skolinspektionens vägnar 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se  

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Östra Stenhagenskolan särskola 
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Fakta om Östra Stenhagenskolan särskola 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Uppsala kommun under våren 2017. Östra 
Stenhagenskolan grundsärskola besöktes av Skolinspektionen den 26 april 2017. 

Östra Stenhagens grundsärskola bedriver verksamhet i årskurs 1-9. Våren 2017 är det 
29 elever i verksamheten, fördelade på sex klasser. Fyra av eleverna läser mot 
grundsärskolans ämnen och 25 elever läser mot träningsskolans ämnesområden. 
Undervisande personal består av sex pedagoger och två av dem har specialpedagogisk 
utbildning med inriktning utvecklingsstörning. Vid skolenheten finns även ett 
fritidshem. Verksamheten leds av en rektor och en biträdande rektor. 

Måluppfyllelse 

Enligt skolans egna uppgifter når samtliga elever i träningsskolan godtagbara 
kunskaper. Skolans uppgifter visar vidare att av de fyra elever som nu läser mot 
grundsärskolans ämnen bedöms tre uppnå godtagbara kunskaper i de flesta ämnen. 

Enligt rektor råder ett lugn i skolans miljöer. Vidare visar skolans uppgifter att 
vårdnadshavare i kommunens föräldraenkät uttrycker nöjdhet med hur skolan skapar 
ordning och arbetsro. 
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