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Årsbokslut 2020 Barn-och ungdomsnämnden
Ärendebeskrivning
I årsbokslutet följer kommunfullmäktige upp arbetet med nämndernas och bolagens
åtaganden gentemot de prioriterade målen samt den ekonomiska resursförbrukningen för
helåret.
Beredning
Förvaltningens arbete för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bedriva omsorg
och undervisning av hög kvalitet har fortsatt under 2020 även om det under större delen av
året varit prioriterat att upprätthålla god omsorg och utbildning i en tid med pandemi.
Verksamheten har till största del kunnat upprätthållas även om det periodvis varit hög
frånvaro bland såväl personal som barn och elever och därmed ansträngt. Förändringsarbete
och utvecklingsinsatser har inte kunnat genomföras i den grad som planerats och flera
arbetsområden behöver därmed vara fortsatt prioriterade.

Årsbokslut 2020 för det ekonomiska resultatet är minus 9 404 tkr vilket motsvarar 1,02 % av
budgetomslutningen. Årets resultat inkluderar kompensation för grundskolornas underskott
till fristående huvudmän, utan denna kompensation är årets resultat minus 6 804 tkr vilket
motsvarar 0,75 % av budgetomslutningen. Underskottet består av ökade personalkostnader
för grundskola samt ökade kostnader för måltider, städ, skolskjuts och lokalanpassningar
under senare delen av året. De ökade kostnaderna för lokalanpassningarna är av
engångskaraktär. De ökade städkostnaderna samt del av de ökade personalkostnaderna
beror på förstärkning under pandemin vilket tillsammans motsvarar 5 682 tkr.

Antalet årsarbetare har ökat med 17 medarbetare jämfört med samma mätperiod år 2019.
Den främsta orsaken till ökningen är förstärkta insatser för barn i tidiga åldrar och för barn i
behov av särskilt stöd samt arbetet kring minskade barngrupper i förskola. Ytterligare orsak
är bättre personalplanering i form av överanställningar, i syfte att minska antalet timvikarier.
Förvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat från 7,6 % 2019 till 9,7 % 2020, vilket motsvarar
en ökning med 2,1 procentenheter. Korttidssjukfrånvaro samt sjukfrånvaro upp till dag 59
står för hela ökningen, där korttidssjukfrånvaro kopplat till pandemin är den största delen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsbokslut 2020.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Årsbokslut 2020 Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhet
Förvaltningens arbete för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bedriva omsorg och
undervisning av hög kvalitet har fortsatt under 2020 även om det under större delen av året varit
prioriterat att upprätthålla god omsorg och utbildning i en tid med pandemi. Verksamheten har till
största del kunnat upprätthållas även om det periodvis varit hög frånvaro bland såväl personal som
barn och elever och därmed ansträngt. Förändringsarbete och utvecklingsinsatser har inte kunnat
genomföras i den grad som planerats och flera arbetsområden behöver därmed vara fortsatt
prioriterade.
Under 2020 har förvaltningen arbetat fram nya strukturer för systematiskt kvalitetsarbete, på både
förskole- och skolenhetsnivå och på huvudmannanivå. I juni antog Barn- och ungdomsnämnden en
ny struktur för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, i enlighet med skollagens krav och
Alingsås kommuns styrmodell.
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på
förskole- och skolenhetsnivå. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och
organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla
verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Grundläggande i
huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig
och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet med det
systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för utvecklingsåtgärder för att de
nationella målen ska uppnås. Huvudmannens ansvar för utbildningens genomförande innebär att se
till att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring, när brister synliggörs via det systematiska
kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet utgår från mötet mellan barn/elever och pedagoger. Det är det
enskilt viktigaste mötet för att säkerställa lärande och utveckling. Strukturen för kvalitetsarbetet tar
sin utgångspunkt i kvaliteten i det mötet och syftar till att stärka och utveckla det samma samt att
det också syftar till att stärka styrkedjan från barn/elever till lärare till rektor och slutligen huvudman.
Kvalitetsarbetet ska också ses som en del i arbetet med att stärka rektors ledarskap i enlighet med
förvaltningens grundtanke om att tillitsbaserad styrning och ett distribuerat ledarskap är en
framgångsfaktor för en verksamhet av hög kvalitet.
Andelen behöriga elever till yrkesprogram på gymnasiet ökade i kommunen läsåret 2019-2020
jämfört med föregående läsår. Andelen behöriga elever ökade från 84,5% 2019 till 90,5% 2020.
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 74,1% 2019 till 80,6 2020. För
årskurs 6 har andelen godkända elever i matematik ökat från 85,6 % till 87,3 %. Arbete för ökad
måluppfyllelse är fortasatt prioriterat. Elevernas studieresultat behöver följas över tid och analyser
av insatser och resultat behöver göras såväl på respektive enhet som på huvudmannanivå för att
kunna dra slutsatser. Analyser av kunskapsresultaten och vidare utveckling av undervisningen utifrån
elevgruppers behov pågår på respektive skola. Resultaten aggregeras på huvudmannanivå där
analyser görs för att ta fram eventuella gemensamma åtgärder. Skillnader i resultat på olika skolor
behöver också följas och insatser och resursfördelning behöver utvecklas i relation till elevers och
skolors resultat.
Som en följd av pandemin och högre frånvaro för elever i grundskolan har den digitala
undervisningen och möjligheterna för elever att delta i undervisning på distans utvecklats i snabb
takt. Den digitaliserade undervisningen innebär en central del i utvecklingen av undervisningen. En
god samverkan med kommunens IT- avdelning och kultur- och utbildningsförvaltningen är en
framgångsfaktor för den höga nivå som levererats inom området. Både som utvecklingsprojekt
gällande lärmiljöer och omställning under pågående pandemi.
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Arbetet med mindre barngrupper i förskolan som innebär att barnen får möjlighet att vistas i mindre
sammanhang under delar av dagen, pågår på samtliga förskolor även om förskolorna kommit olika
långt. Ett genomgående förändringsarbete tar tid och olika möjligheter och utmaningar framträder
under arbetets gång.
Både inre arbete och inre organisation behöver formas utifrån lokala behov och förutsättningar för
att ta utgångspunkt från barns och elevers olika behov och förutsättningar och kraven på likvärdig
utbildning. Förvaltningens arbete med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en
stabil och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap fortgår.
Arbete med att anpassa organisationen på förskolor och skolor utifrån beslutad omsorgs- och
elevpeng har varit i fokus och flertalet förskolor och flera skolor är därmed i ekonomisk balans.
Arbetet måste intensifieras ytterligare under 2021 då flera skolor haft svårigheter att genomföra
tillräckliga förändringar under året. Övergripande är det fortsatt framförallt F-6 skolor som behöver
anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar. Arbetet behöver göras i relation till
enheternas olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Varierande
elevantal ställer krav på organisation utifrån att klasser varierar i sammansättning och antal elever
både inom en skolenhet och mellan skolenheter. Ett viktigt perspektiv för verksamheten på F-6
skolorna är att organisationen skapar goda samverkansmöjligheter för förskoleklass, fritidshem och
grundskola då det bl.a. är en förutsättning för främjande och förebyggande arbete.
I såväl förskola som skola behövs ett fortsatt arbete med att öka grundbemanning och organisera
verksamheten och samverkan i arbetslagen så att behovet av timvikarier vid planerad frånvaro
minskar. En ökad grundbemanning innebär både en högre kompetens, kontinuitet och stabilitet
vilket ger såväl högre kvalitet som förbättrade förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö för personal.
Alingsås kommun har en ambition att barn och elever ska erbjudas en av landets bästa utbildningar.
Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta
studier. Förskola, förskoleklass och fritidshem har genom förtydliganden i läroplanerna de senaste
åren fått ett alltmer förtydligat utbildningsuppdrag. Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag
har också tydliggjorts och ställer ytterligare krav på förskola och skola. I läroplanen för förskoleklass,
fritidshem och grundskola har ändringar gjorts i syfte att skapa en trygg lärmiljö som främjar
studiero. I läroplanerna förtydligas rektorns ansvar gällande trygghet och studiero. Det är en
utmaning att forma en likvärdig utbildning i samtliga förskolor och skolor både vad gäller tillgång till
behöriga lärare, barn- och elevhälsa och rektorer.
Arbetsbelastningen upplevs hög för personal i både förskola och skola och sjuktalen inom
verksamheterna är höga vilket kräver fortsatta insatser som en del i arbetet med att utveckla
förskolans och skolans inre organisation.
För Barn- och ungdomsnämnden kvarstår utmaningar med att förbättra och skapa förutsättningar för
att kunna skapa en likvärdig skolgång för barn och elever oavsett förskola eller skola. En inriktning för
den yttre organisationen för framtidens förskola och skola behövs för att kunna arbeta långsiktigt
och strategiskt med planering och lokalinvesteringar. Arbetet med framtida förskole- och
skolorganisation behöver göras i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa
likvärdighet och för att möta de framtida utmaningar som förskola och skola står inför.

Måluppföljning
Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Det finns fem fokusområden
som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. Barn- och ungdomsnämnden har
åtta mål utifrån två av kommunens prioriterade mål. Till varje mål finns ett nyckeltal som följs upp
under årets delårsbokslut och årsbokslut.
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Det mål som följs upp i årsbokslutet är mål 3 Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett
gott bemötande från kommunen. Målet följs upp utifrån genomförda elev- och föräldraenkäter
under våren. Båda nyckeltalen Delaktighet- och inflytandeindex åk 9 och Information och inflytande i
förskola har högre nuläge än målvärde. Förskola och skola arbetar aktivt med både barns, elevers och
vårdnadshavarens delaktighet och inflytande. Barns och elevers delaktighet i sitt eget lärande och
inflytande över utbildningen ingår i förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete och har
möjliggjorts utifrån ålder och mognad inom respektive verksamhetsform. Vårdnadshavares möjlighet
till inflytande har möjliggjorts genom utvecklingssamtal och andra möten runt enskilda barn samt vid
föräldramöten och forum för samråd. De målvärden som är hämtade från medborgarenkät
presenterades i december 2020. Andelen medborgare som upplever ett gott bemötande vid kontakt
med grundskola är 67% medan mycket gott bemötande är 33% och tillsammans blir det 100%, andel
som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga är samma som
år 2019, det vill säga 83% och andel som får svar på e-post inom en dag har ökat från 83% till 100%.
Dessa medborgarundersökningar görs genom att en liten grupp tillfrågas eller utifrån fåtal
telefonsamtal och e-postmeddelanden vilket gör det svårt med analys av varför resultatet skiljer sig
mellan åren. Dessa mål kan även kopplas till nämndens uppföljning av synpunktshantering. Som en
del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följs inkomna synpunker upp. Elever och
vårdnadshavare ska ges möjligheten att inkomma med klagomål till såväl skolpersonal, rektor som
huvudman. Informationen gällande klagomålshantering i barn- och ungdomsförvaltningen finns att
tillgå på hemsidan, portalen Arena för lärande samt på förskolornas och skolornas egna sidor.
Eftersom nationella prov inte genomfördes under vårterminen har ett av nyckeltalen under mål 4
Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar inte att kunnat följas upp under
året. Provresultat har inte presenterats under året då Skolverket fattade beslut om att inte
genomföra nationella prov under vårterminen på grund av pandemin. Nyckeltalet Elever i åk 6 med
lägst betyg E i matematik, kommunala skolor under mål 4 har presenterats under hösten. 87,3 % har
lägst betyg E i matematik vilket är högre än 85,6% från år 2019. Detsamma gäller nyckeltalet Elever i
åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor. Betygsresultaten visar på en ökning på
6%-enheter och en andel på 90,5 % som är behöriga till yrkesprogram. Resultaten kan ses som ett
mått på att distansutbildningen under våren samt att efterföljande lovskola har haft god kvalitet. För
att utgöra underlag för slutsatser behöver resultaten följas under längre tid men en ökning av
elevernas resultat är givetvis positivt för såväl de enskilda eleverna som för skolans arbete. Det
arbete som skolorna påbörjat med att systematisera uppföljning av respektive delar i undervisningen
bör kunna ses som en del i det positiva trenden.
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Följande signalfärger används för måluppfyllelse
Ej uppfyllt

Helt uppfyllt

Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020
Nuläge årsbokslut 2020

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott
bemötande från kommunen
Delaktighetsindex (%)
Elever i åk 9:s möjlighet till delaktighet och att ta ansvar för
sitt lärande ska öka.
Nyckeltalet är hämtat från Skolinspektionens elevenkät.
Resultat presenterades under vårterminen och följdes upp i
delårsbokslut.
Delaktighet- och inflytandeindex åk 9 (skala 1-10)
5,3 (nuläge 2018)
>5,3

5,5
Kommentar: En ökning av värdet med 0,2 från 2018
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020
Nuläge årsbokslut 2020

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott
bemötande från kommunen
Nöjd inflytandeindex (%)
Andelen vårdnadshavare som får god information om och
inflytande över sitt barns utbildning i förskola ska öka.
Nyckeltalet är hämtat från GR:s enkät för vårdnadshavare i
förskola. Resultat presenterades under vårterminen och
följdes upp i delårsbokslut.
Information och inflytande (skala 1-7)
5,3 (nuläge 2018)
>5,3

4,24 (skala 1-5)
Kommentar: Undersökningen gjordes om inför VT-20 utifrån skala 1-5. Värdet kan ligga mellan 1 och
5, där 1 är minst positivt och 5 är mest positivt. Index 4,24 av 5 möjliga är högre än 5,3 av 7 och
resultatet har således förbättrats mot 2018.
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020
Nuläge årsbokslut 2020

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott
bemötande från kommunen
Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)
Andelen medborgare som upplever ett gott bemötande vid
kontakt med grundskola ska öka.
Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät, servicemätning
via telefon och e-post. Nyckeltal avser grundskola. Resultat
presenteras under året och kan följas upp i årsbokslut.
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, grundskola
(%)Källa Servicemätning, e-post och telefoni
100%
bibehålla

33% mycket gott bemötande 67% gott bemötande
Kommentar: Resultat presenterades i december 2020. Indikatorn är gott bemötande och nuläge i
2020-års mätning visar resultat på både mycket gott och gott bemötande. Tillsammans blir det 100%
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Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål

Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)

Nuläge 2019
Målvärde 2020
Nuläge årsbokslut 2020

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott
bemötande från kommunen
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får
ett direkt svar på en enkel fråga (%)
Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon,
angående förskola, som får ett direkt svar på en enkel
fråga ska öka.
Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät, servicemätning
via telefon och e-post. Nyckeltal avser förskola. Resultat
presenteras under året och kan följas upp i årsbokslut.
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får
ett direkt svar på en enkel fråga, förskola (%)Källa
Servicemätning, e-post och telefoni
83%
>83%

83%
Kommentar: Resultat presenterades i december 2020. Eftersom målvärdet var att öka är inte
måluppfyllelsen uppfylld.
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator

Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020
Nuläge årsbokslut 2020

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott
bemötande från kommunen
Andel som får svar på e-post inom en dag (%)
Andelen som får svar på e-post, angående förskola, inom
en dag ska öka.
Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät, servicemätning
via telefon och e-post. Nyckeltal avser förskola. Resultat
presenteras under året och kan följas upp i årsbokslut.
Andel som får svar på e-post inom en dag, förskola (%) Källa
Servicemätning, e-post och telefoni
83%
>83%

100%
Kommentar: Resultat presenterades i december 2020.
Prioriterat mål

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa
utbildningar
Indikator
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor,
andel (%)
Nämndens mål
Andelen elever i åk 3 som klarar alla delar av nationella
provet i matematik ska öka.
Motivering/koppling indikator
Resultat av nationella prov presenteras under höstterminen
och kan följas upp i årsbokslut.
Uppföljning (nyckeltal)
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor,
andel (%) Källa Skolverket, Kolada (N15454)
Nuläge 2019
58%
Målvärde 2020
>58%
Nuläge årsbokslut 2020
Inget nuläge
Kommentar: Provresultat kommer inte att kunna presenteras i år då Skolverket fattade beslut om att
inte genomföra nationella prov under vårterminen på grund av pandemin.
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Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020
Nuläge årsbokslut 2020

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa
utbildningar
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala
skolor, andel (%)
Andelen elever som når lägst betyg E i matematik i åk 6 ska
öka.
Betygsresultat presenteras under höstterminen och kan
följas upp i årsbokslut.
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala
skolor, andel (%) Källa Skolverket, Kolada (N15485)
85,6%
>85,6%

87,3%
Kommentar: Betygsresultat presenterades under höstterminen och följs upp i årsbokslut.
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2019
Målvärde 2020
Nuläge årsbokslut 2020

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa
utbildningar
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala
skolor, andel (%)
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska
öka.
Betygsresultat presenteras under höstterminen och kan
följas upp i årsbokslut.
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala
skolor, andel (%) Källa Skolverket, Kolada (N15436)
84,5%
>84,5%

Nuläge 90,5%
Kommentar: Betygsresultat presenterades under höstterminen och följs upp i årsbokslut.

Internkontroll
Följande signaler används för respektive kontrollmoment
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen är genomförd med anmärkning
Efter genomarbetad väsentlighets- och riskanalys har internkontrollpunkter arbetats fram i budget
2020-2022. I årsbokslut 2020 genomförs uppföljning.
De områden som berörs är verksamhet, medarbetare, medborgare och ekonomi. De processer som
har en hög riskfaktor eller där nuvarande organisation måste ses över ingår i internkontrollplanen.
Kontrollmomenten och åtgärder beskrivs i Bilaga Internkontrollplan BUN årsbokslut 2020.
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Processer
Kränkande behandling

Frånvaro elev

Skolpliktsbevakning
Lagändring
IT
Information
Beslut enskild elev
Tillsyn fristående enheter

Resurstilldelning
Upphandling
Sjukstatistik
Brandskyddsutbildning

Hjärt- och lungräddning

Kontrollmoment
Att dokumentation och
anmälan till huvudman om
kränkande behandling görs.
Att dokumentation och
anmälan till huvudman om
elevers frånvaro görs.
Att alla elever fullgör skolplikt
Att barn-konsekvens-analys
utförs när beslut fattas
Antal digitala lärverktyg
Tydlighet i organisation för stöd
och rutiner
Tydlighet i organisation för stöd
och rutiner
Att tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
fritidshem sker löpande.
Nettokostnadsavvikelse

Signal

Att beställare följer gällande
ramavtal
Korttidssjukfrånvaro, nuläge
och trend
Att brandskyddsutbildningen
sker kontinuerligt för all
personal.
Att HLR-utbildning sker
kontinuerligt för all personal.

Omedelbara åtgärder
Enligt väsentlighet- och riskanalysen är personal- och kompetensbrist och upplevd hög
arbetsbelastning den största risken i verksamheten. Arbete för att säkerställa personaltillgång och en
förbättrad arbetsmiljö pågår.
Förvaltningens arbete med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en stabil och
effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap fortgår. Det finns
fortsatt ett behov av att införa nya roller och befattningar i både förskola och skola. Aktuella roller
kan vara såväl yrkeskategorier som arbetar direkt med barn och elever som stödfunktioner med
exempelvis administrativa arbetsuppgifter eller fastighetsfrågor. Den inre organisationen behöver
formas utifrån lokala behov och förutsättningar för att möjiggöra en god arbetsmiljö för alla.
7
Sida 12 av 96

Det systematiska kvalitetsarbetet ska ses som en del i arbetet med att stärka rektors ledarskap i
enlighet med förvaltningens grundtanke om att tillitsbaserad styrning och ett distribuerat ledarskap
är en framgångsfaktor för en verksamhet av hög kvalitet. Rektors mandat och möjlighet till ansvar är
också avgörande för att forma en hållbar verksamhet ur såväl ett pedagogiskt- som ekonomiskt
perspektiv.
Förvaltningens bedömning är att hållbara rektorsuppdrag är en av förutsättningarna för att arbeta
vidare med förskolans och skolans inre organisation och ett systematiskt arbete för ökad kvalitet och
måluppfyllelse samt en förbättrad arbetsmiljö för alla. Det långsiktiga målet för nämnden är att
minska antalet årsarbetare per rektor för att komma i nivå med Alingsås kommuns målsättning 30
tillsvidareaställda medarbetare per chef.

Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Budget Årsbokslut
2020
2020

Verksamhetens intäkter

113 584

126 347

12 763

121 882

4 465

Personalkostnader

-563 740

-574 493

-10 753

-553 145

-21 348

Lokalhyror

-128 781

-128 174

607

-112 672

-15 502

Köp av tjänster

-261 011

-271 745

-10 734

-256 433

-15 312

-18 944

-20 231

-1 287

-21 600

1 369

Verksamhetens
kostnader

-972 476

-994 643

-22 167

-943 850

-50 793

Verksamhetens
nettokostnader

-858 892

-868 296

-9 404

-821 968

-46 328

858 892

858 892

0

822 646

36 246

0

-9 404

-9 404

678

-10 082

Övriga kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat

Avvikelse Årsbokslut Differens
helår
2019 2019/2020

Inledande sammanfattning
Årsbokslut 2020 för det ekonomiska resultatet är minus 9 404 tkr vilket motsvarar 1,02 % av
budgetomslutningen. Årets resultat inkluderar kompensation för grundskolornas underskott till
fristående huvudmän, utan denna kompensation är årets resultat minus 6 804 tkr vilket motsvarar
0,75 % av budgetomslutningen. Underskottet består av ökade personalkostnader för grundskola
samt ökade kostnader för måltider, städ, skolskjuts och lokalanpassningar under senare delen av
året. De ökade kostnaderna för lokalanpassningarna är av engångskaraktär. De ökade
städkostnaderna samt del av de ökade personalkostnaderna beror på förstärkning under pandemin
vilket tillsammans motsvarar 5 682 tkr.
För att komma i ekonomisk balans in i 2021 är uppföljning och minskning av kostnader för städ,
lokaler och måltid prioriterade tillsammans med fortsatt arbete med grundskolornas organisation.
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Intäktsökningen består till största delen av statsbidrag för sjuklöner i samband med Corona
pandemin, lärarassistenter och minskade barngrupper. Fler barn och elever inom fristående
verksamheter har ökat kostnaderna för köp av tjänster samt att kostnader för eventuell framtida
kompensation för grundskolornas underskott till fristående huvudmän är med i 2020-års resultat.
Kommentar per kontogrupp
Verksamhetens intäkter har ökat mot budget med 12 763 tkr. Ökningen består av statsbidrag för
sjuklöner i samband med pandemin (ca 5 900 tkr), lärarassistenter (ca1 240 tkr), minskade
barngrupper (ca 3 015 tkr), lärarlönelyft (ca 1 080 tkr), karriärtjänster (ca 130 tkr), momsbidrag (ca
600 tkr), fler barn/elever från annan kommun (ca 1 000 tkr), ersättning från arbetsförmedling (ca
1 600 tkr). Även om intäkterna ökar totalt är det en minskning av statsbidrag för etableringsinsatser
för nyanlända (ca 1 700 tkr) samt lägre barnomsorgsintäkt (ca 700 tkr).
Personalkostnader har ökat mot budget med 10 753 tkr. Del av ökningen är i relation till ökningen av
statsbidrag. Under året har kostnad för sjuklöner varit höga, framförallt i förskolan. Under årets
tidiga del fanns det möjlighet för verksamheterna att fördela personal mellan enheter istället för att
ta in vikarier eftersom även barn och elever var frånvarande i hög utsträckning. Under månaderna
oktober till december har kostnaderna för vikarier ökat då personalens frånvaro har varit hög medan
barn och elever har haft hög närvaro. Flera F-6 skolor har fortsatt för höga personalkostnader och
behöver anpassa organisationen ytterligare utifrån ekonomiska förutsättningar. I bokslutet visar fler
skolor på ett underskott under höstens månader.
Lokalhyror är 607 tkr lägre, vilket beror på att lokalanpassningar har bekostat annat konto, övriga
kostnader.
Köp av tjänster har ökat med 10 734 tkr. En del av ökningen är på grund av fler elever i fristående
verksamhet (ca 1 900 tkr) samt kostnader för eventuell framtida kompensation för grundskolornas
underskott till fristående huvudmän (ca 2 600 tkr). Ökningen består även av högre kostnader för
måltid (ca 1 450 tkr), utökat städ för pågående pandemi enligt rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten (ca 2 350 tkr), taxikostnader under hösten (ca 1 700 tkr) samt kostnader för IT
(ca 400 tkr).
Övriga kostnader har ökat på grund av lokalanpassningar och kostnader för sjuk- och hälsovård.
Jämförelse mellan åren 2019 och 2020
Total avvikelse mellan åren är – 10 082 tkr. Det vill säga att år 2020 har högre kostnader i förhållande
till intäkter jämfört med föregående år.
Intäkterna är högre år 2020, vilket beror på statlig kompensation för sjuklöner dag 1-14 och statligt
bidrag för minskade barngrupper. Personalkostnaderna har ökat med 21 348 tkr vid jämförelse
mellan åren. En del av skillnaden är löneökning och ökat personalomkostnadspålägg (ca 11 200 tkr)
samt att några skolor har ett högre kostnadsläge. Kostnaden för sjuklön är ca 5 990 tkr högre år 2020
jämfört med år 2019 medan kostnaden för timlöner ligger 400 tkr lägre. Tidigare år har sjuklönen
varit som högst i februari månad och därefter gått nedåt medan detta år går kurvan för sjuklön uppåt
hela våren för att hålla samma nivå som tidigare under sommarmånaderna och under höstens
månader öka. Lokalhyra ökar mellan åren i och med ombyggnationen av Noltorpsskolan. Köp av
tjänster fortsätter att öka på grund av fler barn och elever i fristående verksamheter samt ökade
kostnader för lokalvård, måltid och fastighet.
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Prognossäkerhet
Månad

Prognos

Avvikelse från bokslut

-4 355

-5 049

0

-9 404

Delårsbokslut
Fördjupad månadsuppföljning
Bokslut

-9 404

I delårsbokslutet var nämndens prognos – 4 355 tkr, vilket innebär en försämring i årsbokslutet med
5 049 tkr. Denna skillnad beror på ökade kostnader för måltider, städ, skolskjuts och
lokalanpassningar under senare delen av året samt kompensation för grundskolornas underskott till
fristående huvudmän.
I fördjupad månadsuppföljning var nämndens prognos 0 tkr, vilket innebär en försämring i
årsbokslutet med 9 404 tkr. Denna skillnad beror på ovan och även ökade personalkostnader i
grundskola F-6 samt ökade personal- och städkostnader som beror på förstärkning under pandemin.

Kommentarer per huvudverksamhet
Politisk + 377 tkr
Lägre arvodesutbetalningar och övriga kostnader.
Förskola + 5 337 tkr
Kostnader för städ, måltider och lokalanpassningar har ökat. Personalkostnaderna i förskolan har
anpassats utifrån ekonomiska förutsättningar. Högre intäkter på grund av annan fördelning av
statsbidraget maxtaxa samt kompensation för sjuklöner och statsbidrag för minskade barngrupper.
Pedagogisk omsorg + 171 tkr
Kostnaderna minskar på grund av färre barn i fristående verksamhet. Lägre intäkter på grund av
annan fördelning av statsbidraget maxtaxa samt färre barn i kommunal verksamhet.
Förskoleklass - 482 tkr
Fördelning av lokalhyrorna för skollokalerna ökar förskoleklassens kostnader samt högre
måltidskostnad. Kompensation för sjuklöner ger högre intäkt.
Grundskola – 11 545 tkr
På grund av fler elever ökar kostnader för fristående verksamhet. Fördelning av lokalhyrorna för
skollokalerna minskar grundskolans kostnader. Personalkostnaderna är högre på grund av att
anpassning till ekonomiska förutsättningar inte har verkställts på alla skolor. Verksamhetschefer och
ekonomer arbetar tillsammans med de enheter som behöver anpassa organisationen utifrån
ekonomi. Det krävs fortsatt arbete med och uppföljning av både inre och yttre organisation. Högre
intäkt på grund av kompensation för sjuklöner, ökat momsbidrag, lärarlönelyft och statsbidrag för
lärarassistenter.
Grundsärskola -149 tkr
Fördelning av lokalhyrorna för skollokalerna minskar grundsärskolans kostnader medan
skolskjutskostnaderna ökar. Kompensation för sjuklöner ger högre intäkt.
Fritidshem – 3 113 tkr
Fördelning av lokalhyrorna för skollokalerna samt högre måltidskostnad ökar fritidshemmets
10
Sida 15 av 96

kostnader. Kompensation för sjuklöner ger högre intäkt medan annan fördelning av statsbidraget
maxtaxa och färre barn ger lägre intäkt.
Kost- och lokalvård +/-0 tkr
Ingen avvikelse.
Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr
Belopp i tkr

Budget 2020

Bokslut 2020 Avvikelse

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass

-1 100

-723

377

-325 170

-329 452

-4 282

-4 247

-3 567

680

-29 374

-29 983

-609

-505 192

-521 397

-16 205

Grundsärskola

-26 847

-27 483

-636

Fritidshem

-79 784

-81 277

-1 493

-762

-762

0

-972 476

-994 643

-22 167

0

0

0

38 597

48 216

9 619

735

225

-510

1 308

1 434

126

52 731

57 391

4 660

844

1 331

487

18 607

16 987

-1 620

762

762

0

Kommunbidrag

858 892

858 892

0

Summa

972 476

985 239

12 763

0

-9 404

-9 404

Grundskola

Kost och lokalvård
Summa
Intäkter
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Kost och lokalvård

Netto

Bokslut antal barn och elever
Antalet barn i förskolan är 27 färre än planerat antal. Minskningen av antalet barn i förskola är i
kommunal verksamhet medan antalet barn i fristående verksamhet ökar. Även antal barn i
pedagogisk omsorg minskar, det gäller för både kommunal och fristående verksamhet. I förskolan
och pedagogisk omsorg påverkas antal timmar av föräldrars omsorgsbehov.
Förskoleklassens och grundskolans elever är tillsammans 30 fler än planerat. Ökningen är under
vårterminen och under senare delen av höstterminen. Ökningen är i både kommunal och fristående
verksamhet. Ökningen beror på högre inflyttning i framförallt Ingared och Stadsskogen än tidigare
prognoser.
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Antalet barn i fritidshem är färre än planerat i både kommunal och fristående verksamhet. Antal barn
i fritidshem påverkas av föräldrars omsorgsbehov. I rådande pandemi har antalet barn i
fritidshemsverksamheten förändrats snabbt.
Planeringsunderlag – barn och
elever, antal
budget

bokslut

2020

2020

2020

2 265

2 238

-27

Pedagogisk omsorg

56

40

-16

Förskoleklass

501

510

+9

4 674

4 695

+21

49

47

-2

2 181

2 057

-124

Förskola

Grundskola åk 1-9

Grundsärskola

Fritidshem

avvikelse

Årsbokslut team
Teamens resultat år 2020 varierar mellan + 920 tkr till – 2 025 tkr. Det är team Noltorp, Bjärke och
Södra som har störst underskott i förhållande till budgetomslutning. Dessa team har en
budgetavvikelse på 1,7 – 3,5 %.
Under året har handlingsplan upprättats för team och enheter som har ekonomiska svårigheter och
ytterligare handlingsplaner hur underskott ska hanteras inom åren 2021-2023 görs i samband med
bokslutet. Enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden år 2012 är teamen resultatenheter och årets
resultat ska medfölja kommande år. Teamen har tre år på sig att arbeta in ett negativt resultat. Detta
enligt lag om lika villkor. Inför år 2019 reglerades samtliga teams tidigare års underskott.
Flera team har vidtagit åtgärder enligt ekonomisk handlingsplan och har därmed kommit i ett bättre
ekonomiskt läge inför kommande år. Det är verksamhet förskola, förskoleklass, fritidshem och
grundskola åk 7-9 som är i ekonomisk balans inför kommande år medan grundskola 1-6 behöver
arbeta ytterligare med att komma i ekonomisk balans.
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Årsbokslut förvaltningsövergripande verksamheter
Resultat för elevhälsan, stöd och utveckling blev + 1 050 tkr. Resultat för administrativ enhet blev +
250 tkr. De positiva resultaten för båda dessa enheter beror på lägre personalkostnader samt färre
genomförda förvaltningsgemensamma utbildningar.
Resultat för förvaltningsledning, centralt pedagogiskt stöd och skolledare blev – 700 tkr. Det är på
grund av högre personalkostnader.

Investeringar
Belopp i tkr

Reinvestering
Inventarier skola
Inventarier förskola
Arbetsmiljö
Kostenheten
Anpassningsinvestering
Inventarier skola
Inventarier förskola
Arbetsmiljö
Kostenheten
Totala utgifter

Budget
2020

Årsbokslut
2020

Avvikelse helår

Årsbokslut
Differens
2019 2019/2020

2 500
800
300
150

2 802
814
0
67

2 000
922
0
310

200
200
100
150

0
0
0
0

-302
-14
300
83
0
200
200
100
150

1 470
89
0
0

802
-108
0
-243
0
-1 470
-89
0
0

4 400

3 683

717

4 791

-1 108

Investeringsmedel för år 2020 har inte fullt ut använts. Det är 717 tkr plus för året.
Utfall för perioden
Största delen av nämndens investeringar består av att byta ut möbler, kopiatorer och projektorer.
Jämförelse mellan åren
I år har kostenheten inte fullt ut nyttjat investeringsmedel och nämnden har färre
anpassningsinvesteringar på grund av att färre nya verksamheter har startats. Nya verksamheter kan
vara att nämnden har fler barn och elever eller att nybyggnationer görs.
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Personalavsnitt
Personalstatistik
Antalet årsarbetare har ökat med 17 medarbetare jämfört med samma mätperiod år 2019. Den
främsta orsaken till ökningen är förstärkta insatser för barn i tidiga åldrar och för barn i behov av
särskilt stöd samt arbetet kring minskade barngrupper i förskola. Ytterligare orsak är bättre
personalplanering i form av överanställningar, i syfte att minska antalet timvikarier. De
yrkeskategorier som har ökat mest är förskollärare, lärare i fritidshem, modersmålslärare samt
grundskollärare 1-6 och 7-9. Antal visstidsanställda har däremot minskat med 37 medarbetare för
samma mätperiod. Även antalet visstidsanställda som obehöriga lärare med stöd av skollagen har
minskat, från 406 medarbetare 2019 till 362 medarbetare 2020. Att antalet tillsvidareanställd
personal och antalet behöriga lärare har ökat är positivt ur ett såväl ett kvalitetsperspektiv för barn
och elever som i relation till stabilitet ur ett personalperspektiv.
Organisationsförändringar för att möta volymvariationer i grundskolan och fritidshem har också
påverkat grundbemanningen. Det är fortsatt svårare att rekrytera till områden utanför tätorten.
Ytterligare en svårighet gällande rekrytering är ämnen som bild, musik, slöjd och hemkunskap då
dessa tjänster tenderar att vara förhållandevis små i omfattning och det finns en utmaning i att
kombinera ihop till större tjänster.
Antal
Antal Anställda
Antal Tillsvidare
Visstidsanställda
År 2020
1 086
107
År 2019
1 069
144
Antal Årsarbetare
År 2020
År 2019

1 045,3
1 023,6

93,2
120,3

Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda månadsavlönade är oförändrad för angiven period
jämfört med föregående år. Majoriteten av de medarbetare som arbetar deltid är tjänstlediga utan
lagstadgad rätt, vilket innebär att det finns en outnyttjad resurs för förvaltningen att tänka in i
framtida bemanningsplanering. Medelåldern är marginellt lägre jämfört med föregående år.

Tillsvidare,
Genomsnittlig
anställningsavtal
sysselsättningsgrad
dec-2020
96%
dec-2019
96%

Tillsvidare

Medelålder
År 2020
År 2019

46,2
46,5

Det partsgemensamma arbetet mellan SKR och Kommunal Heltid som norm, som innebär att fler ska
arbeta mer för att kunna möta verksamhetens behov av kompetensförsörjning nu och i framtiden,
ingår som en del i enheternas arbete med bemanningsplanering och har slutförts under 2020 enligt
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upprättad handlingsplan. Samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde har fått erbjudande
om en heltidsanställning med start senast januari 2021.
Andelen timavlönade för helår 2020 är kvar på ungefär samma nivå jämfört med 2019. Grunden för
vikariebeställningar och behovet av vikarier utgår både från sjukdom, vård av barn, semester och
ledighet för kompetensutveckling. Drygt hälften av frånvaron är av den karaktär att en planering i
förväg kan göras.
Utförd tid av
timanställda
Antal heltidsarbetare
År 2020
55,4
År 2019
55,9
Personalomsättning för 2020, exklusive pensionsavgångar, uppgår till 6,4 %, vilket innebär en
minskning med 1,8 %-enheter jämfört med samma mätperiod 2019. Omsättningen är högst inom
yrkeskategorierna grundskollärare 1-6, förskollärare och elevassistenter. Anledningarna är främst
individuella och den ökade konkurrensen bidrar till ökad förflyttning mellan närliggande kommuner
samt mellan privata aktörer inom skolbranschen. Den interna personalrörligheten är i princip på
samma nivå, från 1,77 % 2019 till 1,66 % 2020.
Kontinuitet i respektive verksamhet är viktigt samtidigt som den interna rörligheten, jämfört med
extern rörlighet, kan ses som positiv ur ett helhetsperspektiv.
Tillsvidare

Personalomsättning
År 2020
6,4%
År 2019
8,2%

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av Barn- och ungdomsnämndens utmaningar, precis som för riket i
övrigt. Det är fortsatt svårt att rekrytera behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och lärare i grundoch grundsärskola, vilket kräver förändrade arbetssätt för att upprätthålla god kvalitet och för en
hållbar arbetsmiljö. Förvaltningen deltar i Göteborgsregionen gemensamma projekt
kompetensförstärkning förskola, som syftar till att utbilda befintligt anställda barnskötare som saknar
utbildning för arbete med barn i förskola. Ett 20-tal medarbetare från förvaltningen har anmält
intresse och kommer inom kort att påbörja validering och utbildning. I förskolan har en ny befattning
som förskoleassistent införts och i skolan finns lärarassistent som möjlig roll att komplettera med i
skolans organisation. Uppdragen syftar också till att locka fler till verksamheten och vidareutbildning
av förskolans och skolans övriga yrkeskategorier ska ses som en kompetensförsörjningsinsats.
Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda
mentorsprogram för alla nyutexaminerade lärare, samt kompentensutveckling utifrån identifierade
behov. I förvaltningen finns just nu fyra mentorer att tillgå, tre i skolan och från höstterminen 2020
även en mentor inom förskolan för nyexaminerade förskollärare. Utveckling av verksamheten och
arbete för en förbättrad arbetsmiljö förväntas också bidra till en minskad personalomsättning.
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Arbetsmiljö
Nämndens arbetsmiljömål är fortsatt att minska den upplevda höga arbetsbelastningen, förbättra
möjligheten till återhämtning samt minska sjukfrånvaron. Den situation som barn- och
ungdomsförvaltningen, liksom övriga Sverige, befinner sig i med den pågående pandemin ställer
höga krav på förskola och skola.
Ett förvaltningsövergripande arbete görs för att möta olika scenarior av smittspridning och frånvaro i
syfte att så långt som möjligt kunna ha samtliga verksamhetsdelar öppna och möjliggöra
förutsättningar för en god arbetsmiljö.
Förvaltningen är i stabsläge för att stödja och underlätta kommunikation, beslut, tydlighet av både
lokala och nationella riktlinjer och förhållningssätt. Målet med en förstärkning av förvaltningens
arbete som staben innebär är att bibehålla förvaltningens samhällsviktiga verksamhet, skapa
trygghet för medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare, bibehålla allmänhetens förtroende,
arbeta inom gällande regelverk samt att arbeta med övergripande personalplanering och prioritering
av verksamhet. Förvaltningens arbete utgår från genomförda riskbedömningar, rutiner vid
personalfrånvaro och förberedelser för olika scenarior för att undvika stängning av verksamhet.
Handlingsplanen består av följande delar:
1. Pandemiplan för Barn- och ungdomsförvaltningen
2. Riskbedömningar och nationella och lokala riktlinjer
1. Prioriteringsordning och rutin vid personalfrånvaro
2. Kommunikationsplan
3. Förberedande utifrån scenarier som kan innebära att verksamhet behöver stängas
Det fortsatta arbetet kräver uthållighet och förvaltningen arbetar, både förvaltningsövergripande och
på respektive enhet, vidare utifrån genomförda riskbedömningar, åtgärder för att minska
smittspridning och för att hantera oro och den psykosociala arbetsmiljön. Enheterna fortsätter att
arbeta utifrån rutin vid personalfrånvaro med aktiv personalplanering och bemanningsarbete samt
omfördelning och prioritering av arbetsuppgifter utifrån enheternas upprättade prioriteringsordning.
För att sänka sjukfrånvaron har förvaltningen bland annat under året fortsatt arbetet med att
utveckla enheternas inre organisation, arbetat med bemanningsplanering och bemanningsekonomi
för att öka grundbemanning och för att minska behovet av timvikarier vid planerad frånvaro. Att
omvandla timvikariat till månadsanställningar kräver ett aktivt bemanningsarbete och innebär en
ökad stabilitet och kontinuitet för barn och elever vilket är en av de avgörande faktorerna för en väl
fungerande verksamhet och därmed också för en god arbetsmiljö.
Som en del i arbetet med att utveckla inre organisationen har förvaltningen fortsatt det påbörjade
arbetet med att tydliggöra och renodla roller, befattningar och uppdrag. Detta i syfte att bidra till en
bättre personalförsörjning och verksamheter där lärare ges möjlighet att ägna sin tid åt undervisning.
Arbetet med att tydliggöra uppdrag och roller samt införa nya yrkesgrupper syftar till att minska
arbetsbelastning för samtliga yrkeskategorier.
Förvaltningens arbete för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron har under året fortgått
utifrån framtagen handlingsplan gällande organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA). En betydande
friskfaktor är att som medarbetare vara väl insatt i verksamhetens mål och att respektive uppdrag
samt befogenheter är tydliga i relation till målen. Detta har under året bland annat tydliggjorts för
respektive medarbetare genom medarbetaröverenskommelse (MÖK). Under året har
medarbetaröverenskommelser upprättats för samtliga medarbetare i förvaltningen.
Under året har förvaltningen arbetat för att minska arbetsbelastningen, öka möjligheten till
återhämtning och sänka sjukfrånvaron genom;
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Fortsatt arbete med ledarskapsutveckling.
Fortsatt arbete med att tydliggöra ansvar och roller för att möjliggöra ett ökat självledarskap
för medarbetare.
Fortsatt arbete med bemanningsplanering för att öka grundbemanning och minska
timvikarieanvändning.
Översyn av grunderna för tjänstledighet för att möjliggöra att fler att arbetar mer.
Tydlig schemaläggning med tid för raster samt pauser under arbetsdagarna.
Utveckla mötesstrukturer med tydligare fokus för respektive möten.
Utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av nytt samverkansavtal.
Fortsatt arbete med förtydligande av arbetsmiljöföreskrifter.
Fortsatt arbete utifrån rehabiliteringsrutinen ”Från frisk till frisk” i syfte att öka frisknärvaron.
Fortsatt arbete utifrån rutinen ”Tillbud och arbetsskador” i syfte att öka det aktiva arbetet
tillsammans kring arbetsmiljön.
Chefer har fortsatt kontinuerligt stöd av HR-partner i personal- och arbetsmiljörelaterade
frågor.
Respektive chef har stöd av HR i form av rehab-ronder två gånger per år.

Arbetsskador, tillbud och incidenter
Jämfört med samma mätperiod föregående år har antalet anmälningar av tillbud och arbetsskador
minskat. Den vanligaste orsaken till anmält tillbud är tillbud kring psykisk överbelastning följt av
tillbud att bli skadad av person samt tillbud orsakat av person. Vad det beträffar arbetsskador är
vanliga anmälningsorsaker organisatoriska orsaker och skadad av person. Arbetet med barn och
elever i behov av särskilt stöd kan ibland innebära utmanande situationer som leder till tillbud.
Organisation, förhållningssätt och metoder behöver utvecklas för att bättre möta alla barn och elever.
Ett väl fungerande arbete minskar förekomsten av den typen av tillbud. Tillbuden synliggör även
behovet av fortsatt arbete med bemanningsplanering som bland annat syftar till att minska behovet
av vikarier och därmed förebygga risken för avslag på vikarier och underbemanning.
De vanligaste åtgärderna i samband med tillbud och arbetsskador är förändring av
arbetslokaler/utrustning, organisatoriska förändringar, utbildning, samtalsstöd och vägledning
individuellt samt i grupp. Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på tillbud och
arbetsskador har genomförts för såväl medarbetare som chefer.
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på enhetsnivå samt på respektive
samverkansgrupp i form av bland annat genomgång och revidering av framtagna handlingsplaner
utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljöronden, uppföljning av statistik så som tillbud,
arbetsskador och sjukfrånvaro. Därtill har ett kommungemensamt årshjul för det systematiska
arbetsmiljöarbetet implementerats i förvaltningen under året som ett stöd till cheferna att
säkerställa underlätta planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador i Stella
Typ

2019

2020

Differens jan-dec 2019-2020

Tillbud

445

411

-34

Arbetsskador

149

123

-26

Incident

4

11

+7
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Sjukfrånvaro
Genom ett aktivt rehabiliteringsarbete med stöd av rutinen Från frisk till frisk har förvaltningen
arbetat aktivt med förebyggande insatser i syfte att fånga upp tidiga signaler utifrån upprepad
korttidsfrånvaro i syfte att finna långsiktiga och hållbara åtgärder för att öka frisknärvaron. Antalet
medarbetare med pågående rehabilitering har minskat med 50 vilket bedöms bero på ett mer
proaktivt arbete utifrån den reviderade rutinen Från frisk till frisk tillsammans med den ökade
samverkan mellan olika involverade aktörer i rehabiliteringsärendena såsom Försäkringskassa,
Företagshälsovård, vårdcentral samt Alingsås kommun. Förvaltningen fortsätter arbete med att
analysera sjukfrånvaron och vidtar ytterligare åtgårder.
Förvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat från 7,6 % 2019 till 9,7 % 2020, vilket motsvarar en
ökning med 2,1 procentenheter. Korttidssjukfrånvaro samt sjukfrånvaro upp till dag 59 står för hela
ökningen, där korttidssjukfrånvaro kopplat till pandemin är den största delen. Långtidsfrånvaro,
sjukfrånvaro mer än 60 dagar, har sjunkit marginellt. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersgrupper,
men mest i gruppen under 29 år och åldersgruppen över 50 år. Den högsta sjukfrånvaron är fortsatt
bland medarbetare i åldersgruppen över 50 år. Sett utifrån ett könsperspektiv är kvinnors
sjukfrånvaro fortfarande högre än männens och står för nästan hela ökningen. Inom förskolan
återfinns de yrkeskategorier med högst sjukfrånvaro. För yrkeskategorin förskollärare har den totala
sjukfrånvaron ökat från 8,91 % år 2019 till 11,85 % 2020. Motsvarande ökning finns inom
yrkeskategorin barnskötare där sjukfrånvaron ökat från 9,47 % 2019 till 12,92 % 2020. Orsakerna till
dessa ökningar bedöms vara pandemin med tillhörande rekommendationer att vara hemma även vid
lindriga symtom.
Alla anställda
Totalt
1-14 dagar
15-59 dagar
>60 dagar

Sjukfrånvaro år 2020
9,7%
5,0%
1,3%
3,3%

Sjukfrånvaro år 2019
7,6%
3,0%
1,2%
3,4%

På respektive förskola och skola finns rutiner och strukturer på plats för att säkerställa bemanning.
Den ökade korttidsfrånvaron på grund av pandemin gör att arbetet med att öka grundbemanningen
och ha goda rutiner vid frånvaro är särskilt betydelsefullt. Rektorer följer dagligen barn- och
elevnärvaro samt personals frånvaro och gör en bedömning av behovet av korttidsvikarier.
Bemanningen, ordinarie personal och timvikarier, varierade under våren mellan 62 % och 89 % och
har under hösten varit 91 % i genomsnitt, något lägre under början av hösten jämfört med senare
delen av hösten. Differensen mellan sjukfrånvaro och bemanning består av olika faktorer som vård av
barn eller andra ledigheter samt i vilken utsträckning timvikarier tagits in. Den totala frånvaron
behöver ses som en helhet i relation till barns och elevers närvaro i den dagliga planeringen på
enheten och rektors bedömning av om grundbemanningen ska kompletteras med timvikarier.
Augusti och september är den period där personalfrånvaron varit störst i relation till barns och
elevers närvaro för förvaltningen som helhet. Även om respektive förskola och skola följer samma
mönster så finns olikheter vilket påverkar den upplevda arbetsbelastningen delvis olika i
verksamheterna. Förvaltningens samarbete med rekryterings- och bemanningsenheten med fokus på
tillgång till vikarier och en god introduktion fortsätter för att kunna förbättra tillgången till timvikarier
ytterligare för förskola och skola under pågående pandemi.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-08
Kristina Jakobsson
0322-616348
2021.028 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Årsbokslut 2020 Barn- och ungdomsnämnden
Ärendebeskrivning
I årsbokslutet följer kommunfullmäktige upp arbetet med nämndernas och bolagens
åtaganden gentemot de prioriterade målen samt den ekonomiska resursförbrukningen för
helåret.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningens arbete för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bedriva omsorg
och undervisning av hög kvalitet har fortsatt under 2020 även om det under större delen av
året varit prioriterat att upprätthålla god omsorg och utbildning i en tid med pandemi.
Verksamheten har till största del kunnat upprätthållas även om det periodvis varit hög
frånvaro bland såväl personal som barn och elever och därmed ansträngt. Förändringsarbete
och utvecklingsinsatser har inte kunnat genomföras i den grad som planerats och flera
arbetsområden behöver därmed vara fortsatt prioriterade.
Årsbokslut 2020 för det ekonomiska resultatet är minus 9 404 tkr vilket motsvarar 1,02 % av
budgetomslutningen. Årets resultat inkluderar kompensation för grundskolornas underskott
till fristående huvudmän, utan denna kompensation är årets resultat 6 804 tkr vilket
motsvarar 0,75 % av budgetomslutningen. Underskottet består av ökade personalkostnader
för grundskola samt ökade kostnader för måltider, städ, skolskjuts och lokalanpassningar
under senare delen av året. De ökade kostnaderna för lokalanpassningarna är av
engångskaraktär. De ökade städkostnaderna samt del av de ökade personalkostnaderna
beror på förstärkning under pandemin vilket tillsammans motsvarar 5 682 tkr.
Antalet årsarbetare har ökat med 17 medarbetare jämfört med samma mätperiod år 2019.
Den främsta orsaken till ökningen är förstärkta insatser för barn i tidiga åldrar och för barn i
behov av särskilt stöd samt arbetet kring minskade barngrupper i förskola. Ytterligare orsak
är bättre personalplanering i form av överanställningar, i syfte att minska antalet timvikarier.
Förvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat från 7,6 % 2019 till 9,7 % 2020, vilket motsvarar
en ökning med 2,1 procentenheter. Korttidssjukfrånvaro samt sjukfrånvaro upp till dag 59
står för hela ökningen, där korttidssjukfrånvaro kopplat till pandemin är den största delen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsbokslut 2020.
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Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-02-08
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Bilaga internkontroll BUN årsbokslut 2020

Identifierade risker internkontroll 2020 och uppföljning i årsbokslut 2020.
Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande behandling görs.
Kontrollen ska göras utifrån analys av inkomna ärende under året. Återrapportering av ärenden sker
i delåret och redovisning av ev åtgärder redovisas i årsbokslutet.
Förvaltningen har implementerat ett processverktyg samt har uppdaterat rutinen för att anmäla,
utreda och följa upp kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Rektorer och andra
medarbetare som arbetar med ärenden rörande kränkande behandling har efterfrågat ett
processverktyg som är överskådligt och användarvänligt. I processverktyget är det möjligt att följa
upp ärenden baserat på såväl de som blir utsatta som de som utsätter. Vidare finns flera möjligheter
till statistik som kan användas för att analysera skolans eller förskolans anmälda händelser. Det är
alltid rektor som ansvarar för att händelser, eller misstänkta händelser, rörande kränkande
behandling utreds. Med processverktyget finns möjlighet för rektor att delegera hanteringen av
ärenden andra inom skolan, t.ex. klasslärare, mentor, ansvarspedagog eller elevhälsans personal.
Kontroll genomförs 1-2 ggr per månad genom utsökning av ärenden där utrednings inte påbörjats
efter det att anmälas gjorts. Dialog pågår med skolenheter där inga anmälningar upprättats för att
säkerställa information och kunskap om verktyget och skolpersonals skyldigheter att anmäla.

Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers frånvaro görs
Kontrollen ska göras utifrån att skolorna redovisar rapporteringsgrad av elevers närvaro.
Anmälan till huvudman rörande ”Beslut om frånvaroutredning” har kontrollerats med anmärkning.
Förvaltningen har vidtagit åtgärder genom uppdaterade rutiner. En del består av att huvudmannen
månadsvis efterfrågar uppgifterna från enheterna.

Att alla elever fullgör skolplikt
Kontrollen ska göras utifrån att skolorna redovisar deras arbete med skolpliktsbevakning.
Rutin och riktlinje för skolpliktsbevakning, ledighet och fullgörande av skolplikt på annat sätt har
nyligen uppdaterats. Framförallt har arbetsgången och förvaltningens interna arbetsfördelning
tydliggjorts.
Att barnkonsekvensanalys utförs när beslut fattas
Kontrollen ska göras genom att gå igenom nulägesanalyser och BUN-ärenden.
Enheternas verksamhetsuppföljningar (nulägesanalyser) men också nämndens ärenden genomsyras i
stor utsträckning av ett barnperspektiv medan ett barnrättsperspektiv behöver utvecklas. I ärenden
där det fattas beslut i förvaltningen genomsyras besluten av barnperspektivet, det vill säga att
barnens bästa alltid beaktas. Vid större och mer genomgripande beslut genomförs
barnkonsekvensanalyser som särredovisas. Stöd och mallar för barnkonsekvensanalys är under
uppbyggnad, där även riktlinjer fastställda centralt ingår i barn- och ungdomsnämndens arbete med
att fastställa stöd och mallar.
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Bilaga internkontroll BUN årsbokslut 2020
Tydlighet i organisation för stöd och rutiner
Kontrollen ska göras utifrån kontinuerlig dialog med företrädare i verksamheten.
Granskning i frågan från Skolinspektionen rörande huvudmannens arbete med tydlighet i styrningen
genom delegerade uppgifter har belyst styrkorna och pekat ut ett utvecklingsområde rörande att
skapa samsyn kring delegerade uppgifter. Ett utvecklingsarbete planeras under våren 2021. Inför
varje läsårsstart aktualiseras stöd och rutiner genom att presentera dessa digitalt för rektorer och
personal i verksamheten. Under året har ett arbete gjorts med digital självhjälp för förvaltningens alla
digitala system. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även med andra funktioner.

Att tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem sker löpande
Kontrollen ska göras genom att uppföljning av antal inbokade tillfällen och hur planeringen ser ut.
Det regelbundna tillsynen genomförs genom att huvudman och rektor lämnar in underlag i var sin etjänst som anger vad som behöver redovisas. Detta kompletteras i vanliga fall av verksamhetsbesök
med intervjuer, men på grund av pandemin har det under 2020 endast genomförts teoretisk tillsyn
av inlämnat material. Tillsynsmodellen bygger på regelbunden tillsyn var tredje år, samt ytterligare
tillfällen om behov uppstår. Kommunen har 12 fristående verksamheter, fördelat på 11 huvudmän,
vilket innebär att planeringen utgår från 4 tillsynsbesök per år. Under hösten 2020 har tillsyn
genomförts på förskolan Kristallen och Vittra förskola. Den regelbundna tillsynen kompletteras vid
behov av riktad tillsyn.
Att beställare följer gällande ramavtal
Kontrollen ska göras utifrån stickprov av genomförda inköp.
Varje månad görs en granskning av alla inköp inom förvaltningen. Felaktiga inköp utanför ramavtal
noteras och dokumenteras. Berörd enhet meddelas att de gjort ett inköp utanför avtal och ombeds
att göra en anteckning på fakturan i ekonomisystemet. Anteckningen ska innehålla uppgifter om
varför leverantören valdes för inköpet samt hur konkurrensutsättningen genomförts. Återkopplingen
innehåller även kommunens riktlinjer för inköp och upphandling, samt information om
tillvägagångssätt för inköp av produkter när avtal saknas.

Korttidssjukfrånvaro, nuläge och trend
Kontrollen ska göras utifrån analys av sammanställd rapport på korttidssjukfrånvaro per chef.
Kortidssjukfrånvaron har ökat för period dag 1-14 inom samtliga verksamhetsområden jämfört med
samma mätperiod 2019. Antalet medarbetare under rehabilitering har ökat januari till september
2020 jämfört med samma mätperiod 2019 vilket beror på ett mer proaktivt arbete där chef fångar
upp tidiga signaler på ohälsa i syfte att förhindra långtidssjukfrånvaro. Därtill kan pågående pandemi
med tillhörande rekommendationer ha en effekt på antalet frånvarotillfällen. Ett aktivt arbete med
tidiga rehabiliteringsinsatser fortsätter.
Att brandskyddsutbildning sker kontinuerligt för all personal
Kontrollen ska göras utifrån uppföljning av antal bokade tillfällen och hur planeringen ser ut.
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Bilaga internkontroll BUN årsbokslut 2020
På grund av rådande pandemi har Räddningstjänsten inte genomfört några
brandkunskapsutbildningar under 2020. Inför 2021 finns en webbaserad utbildning som personal kan
använda sig av för att tillgodose de teoretiska aspekterna inom utbildningen. Räddningstjänsten
planerar för att återuppta de praktiska momenten längre fram.

Att HLR-utbildning sker kontinuerligt för all personal
Kontrollen ska göras utifrån uppföljning av antal bokade tillfällen och hur planeringen ser ut.
Förvaltningen har sedan tidigare säkrat att det finns tillräckligt med utbildade HLR-instruktörer inom
de olika verksamhetsdelarna. Totalt har 26 personer under 2019 utbildat sig till HLR-instruktör inom
förvaltningen. Kommunen har en framtagen riktlinje och rutin gällande första hjälpen och krisstöd
där det står angivet vad chef på verksamhetsnivå ansvarar för samt vad som ingår i uppdraget som
HLR-instruktör. Därtill har kommunen under året tagit fram ett årshjul för det systematiska
arbetsmiljöarbetet vars mål är att skapa förutsättningar för chefer att säkerställa planering,
genomförande och uppföljning av aktiviteter, där HLR-utbildning är en av dessa aktiviteter. På grund
av rådande omständigheter kopplat till pågående pandemin har utbildningar för personal i HLR inte
fullt ut kunnat genomföras som planerat.
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats 2020
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och skall beskriva
hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten. Vårdgivaren är ansvarig för att
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats inom
Hälso- och sjukvårdslagen är barn- och ungdomsnämnden.

Patientsäkerhetsberättelsen skall innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt
ansvar, struktur och åtgärder som genomförts och hur dessa utvärderats. Vårdgivaren för
elevhälsans medicinska insats ansvarar för ledning och styrning av vården och hur
verksamhetens förutsättningar ser ut. Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas
och sedan göras tillgänglig för allmänheten.

Beredning
I enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS2011:9) upprättas
en patientsäkerhetsberättelse för att ge stöd i vårdgivarens arbete att göra vården säkrare
och underlätta för patienter att anmäla vårdskador.

Ansvarig för att leda, planera och genomföra patientsäkerhetsarbetet i elevhälsans
psykologiska insats är i Alingsås kommun verksamhetschefen enligt hälso- och
sjukvårdslagen för den psykologiska insatsen. Uppdraget innehas under 2020 av en
legitimerad psykolog.

Psykologgruppen i elevhälsans psykologiska insats i Alingsås kommun omfattar 3,9
skolpsykologtjänster. Under 2020 har bibehållande av hög tillgänglighet och närhet till
verksamheten eftersträvats. Skolpsykologerna finns representerade vid och arbetar med
kommunens samtliga skolenheter genom bl.a. deltagande i elevhälsoteammöten. På
elevhälsomötena analyseras, bedöms och hanteras anmälningar avseende elever i behov av
särskilt stöd. Skolpsykologens aktiva deltagande i detta tvärprofessionella arbete är i linje
med skollagens intentioner och ger även förutsättningar för ökad patientsäkerhet, då
ärenden följs upp kontinuerligt i elevhälsoteamen.

Skolpsykologerna har under året fortsatt haft regelbundna yrkesspecifika kategorimöten med
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fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling. Detta har inneburit möjlighet till kollegialt stöd.
Målet är likvärdighet och hög kvalitet på de psykologiska insatserna och därmed ökad
patientsäkerhet. Mötena är också ett viktigt led i den egenkontroll som vårdgivaren skall
utföra för att säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen har främjats genom satsningar på
ett öppet klimat, erfarenhetsutbyte samt gemensam kollegial handledning där dilemman och
utmaningar lyfts.

Psykologernas journalföring sker i användarsystemet ProReNata och psykologerna deltar
aktivt i utbildning och utformning av dokumentationsstödet. För systemet finns loggrutin,
behörighetsstyrning och kvalitetssäkerhetsplan.

Skolpsykologerna har under året fortsatt deltagit i ett flertal nätverk, nationella/regionala, och
även samverkat med andra hälsoverksamheter som tex BUP och Barn- och
ungdomshabiliteringen. Sådana nätverk och sådan samverkan är av betydelse för
patientsäkerhetsarbetet. Under året har psykologgruppen själva inkommit med fem
avvikelser rörande främst risker i samband med remissinformation vid byte av skolpsykolog
på plats samt rörande dokumentation i elevakt där psykologiska insatser tolkats felaktigt av
annan profession. Dessa har legat till grund för fortsatt utvecklingsarbete av rutiner tex
rörande dokumentation i den gemensamma elevakten. I övrigt har inga formella klagomål
eller synpunkter på psykologverksamheten rörande patientsäkerhet inkommit under året och
ingen anmälan enligt Lex Maria har gjorts.

Efterfrågan på olika typer av skolpsykologuppdrag i Alingsås kommun; såväl utredande som
hälsofrämjande och förebyggande, har varit fortsatt mycket hög 2020. Psykologgruppen har
arbetat mycket med frågor rörande prioritering och likvärdighet i kommunen.

Verksamhetschefen enligt Hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans psykologiska insats gör
den samlade bedömningen att elevhälsans psykologiska insats under 2020 genomfört
uppdraget på ett patientsäkert sätt
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av och godkänner
elevhälsans patientsäkerhetsberättelse för 2020 och övergripande mål och strategier för
2021.
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det
går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos
externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
I enlighet med patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och SOFSF
2011:9 upprättas en patientsäkerhetsberättelse för att ge stöd i
vårdgivarens arbete att göra vården säkrare och underlätta för
patienter att anmäla vårdskador. Ansvarig för att leda, planera och
genomföra patientsäkerhetsarbetet i elevhälsans psykologiska insats
är i Alingsås kommun verksamhetschefen enligt hälso- och
sjukvårdslagen för den psykologiska insatsen. Uppdraget innehas
2020 av en legitimerad psykolog.
Psykologgruppen i elevhälsans psykologiska insats i Alingsås kommun
omfattade vårterminen 3,6 psykologtjänster, samt från augusti 2019,
en PTP-tjänst, en utbildningstjänst på ett år. Denna satsning bedöms
varit mycket positiv och bidrog till att psykologgruppen haft större
möjlighet att aktivt ingå i de 19 elevhälsoteamens arbete (på de 17
skolenheterna samt de 2 enheterna med grundsärskola). Under
sommaren slutade två psykologer i gruppen och från augusti kunde vi
fastanställa psykologen som avslutat sin PTP. Kontinuiteten i den lilla
yrkesgruppen är mycket viktig för att upprätthålla effektivitet och kvalité
i den psykologiska insatsen. I oktober lyckades vi anställa en ny
kollega och är 3,9 skolpsykologer i kommunen.
Under 2020 har bibehållande av hög tillgänglighet och närhet till
verksamheten eftersträvats. Psykologerna är placerade ute i
verksamheten med var sitt arbetskontor på kommunens 7-9-skolor.
Under året har ytterligare ett par enheter erbjudit arbetsrum som gjort
det möjligt för psykologen att öka sin tillgänglighet på enheten.
Därutöver har det inrättats ett centralt arbetsrum för elevhälsan på
barn- och ungdomskontoret för administrativt arbete. Skolpsykologerna
har fördelat de olika enheterna sinsemellan och deltar aktivt i alla
elevhälsoteam genom att närvara regelbundet på enhetens
elevhälsoteammöten. På elevhälsoteamsmöten sker analys och
planering av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som är
huvuddelen av skolpsykologens uppdrag. Här analyseras, bedöms och
hanteras också ärenden avseende elever i behov av särskilt stöd.
Skolpsykologens aktiva deltagande i detta tvärprofessionella arbete
tillsammans med kurator, specialpedagog, skolsköterska och
skolläkare är i linje med skollagens intentioner och ger även
förutsättningar för ökad patientsäkerhet, då ärenden följs upp
kontinuerligt i elevhälsoteamen.
Detta arbete leds av rektor och det är rektor som beslutar om
psykologens insats riktad till enskilda elever eller elevgrupper utifrån
skolans uppdrag enligt skollagen, även när den enskilda insatsen faller
under HSL.
Skolpsykologerna har under året fortsatt haft regelbundna
yrkesspecifika kategorimöten med fokus på erfarenhetsutbyte och
utveckling. Detta har inneburit möjlighet till kollegialt stöd. Målet är
likvärdighet och hög kvalitet på de psykologiska insatserna och därmed
ökad patientsäkerhet. Mötena är också ett viktigt led i den egenkontroll
som vårdgivaren skall utföra för att säkra verksamhetens kvalitet.
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Egenkontrollen har främjats genom satsningar på ett öppet klimat samt
gemensam kollegial handledning där dilemman och utmaningar lyfts.
Psykologernas journalföring sker i användarsystemet ProReNata och
psykologerna deltar aktivt i utbildning och utformning av
dokumentationsstödet. För systemet finns loggrutin, behörighetsstyrning och kvalitetssäkerhetsplan.
Skolpsykologerna har under året fortsatt deltagit i yrkesspecifika
nationella och regionala nätverk och samverkat med andra vårdgivare
som tex BUP och Barn- och ungdomshabiliteringen. Sådana nätverk
och sådan samverkan är av betydelse för patientsäkerhetsarbetet.
Under året har psykologgruppen själva inkommit med fem avvikelser
rörande främst risker i samband med remissinformation vid byte av
skolpsykolog på plats samt rörande dokumentation i elevakt där
psykologiska insatser tolkats felaktigt av annan profession. Dessa har
legat till grund för fortsatt utvecklingsarbete av rutiner tex rörande
dokumentation i den gemensamma elevakten.
I övrigt har inga formella klagomål eller synpunkter på psykologverksamheten rörande patientsäkerhet inkommit under året.
Efterfrågan på olika typer av skolpsykologuppdrag i Alingsås kommun;
såväl utredande som hälsofrämjande och förebyggande, har varit
fortsatt mycket hög 2020. Psykologgruppen har arbetat mycket med
frågor rörande bedömningar av prioritering och likvärdighet i
kommunen.
Verksamhetschefen enligt Hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans
psykologiska insats gör den samlade bedömningen att elevhälsans
psykologiska insats under 2020 genomfört uppdraget på ett
patientsäkert sätt.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§;
Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten så att
den leder till att kravet på en god vård upprätthålls.
Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser
tidigt identifieras och därmed kan förebyggas. Det skall finnas sådan
bemanning och kompetens som är nödvändig för att nå detta mål. Det
skall också finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för att upprätthålla
hög patientsäkerhet och dessa ska vara kända av all personal.
Arbetsmiljön skall vara sådan att det finns tid för planering och
kvalitetsarbete.
Valda strategier för att uppnå målen ovan är:
• att på årlig basis säkra psykologgruppens bemanning, kompetens
och fördelning så att psykologisk kompetens skall finnas tillgänglig för
alla kommunens skolor
• fortsatt arbete med implementering av riktlinjer och säkerställande av
rutiner för psykologernas arbete
• att fortsatt planera och genomföra ytterligare egenkontroller och
riskanalyser
• att fortsatt nära samarbeta med elevhälsans medicinska insats för
gemensamma satsningar och samordnat patientsäkerhetsarbete.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1;
Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och
fördelat i verksamheten.
Ytterst ansvarig för den hälso- och sjukvård som bedrivs av elevhälsan
är Barn- och ungdomsnämnden i egenskap av vårdgivare.
Verksamhetschef enligt HSL §29 för elevhälsans psykologiska insatser
ansvarar för att leda, planera och genomföra patientsäkerhetsarbetet i
denna verksamhet. Uppdraget som verksamhetschef enligt HSL
innehas 2020 av skolpsykolog Malin Hedin.
Varje skolpsykolog i elevhälsans psykologiska insats (sammanlagt 3.9
tjänster) har som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ett eget
yrkesansvar att utföra sitt arbete med god kvalitet och skall medverka
och bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare
ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §;
Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Ledningssystemet för elevhälsans psykologiska insats har utvecklats i
samarbete med ledningssystemet för elevhälsans medicinska insats.
Detta för att i hög grad samordna och effektivisera rutiner och stöd till
verksamheten. Det mesta elevhälsoarbetet sker tvärprofessionellt och
samordnat och bör ses som en helhet.
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Patientsäkerhetsarbetet sker löpande i verksamheten på
psykologernas yrkesspecifika kategorimöten, på gemensamma
arbetsplatsträffar samt på gemensamma utvecklingsdagar. Nya rutiner
och riktlinjer, som kan vara till stöd, publiceras och uppdateras i en
metodmapp på kommunportalens intranät. Utvärdering av
verksamheten sker med löpande egenkontroll och formuleras i
patientsäkerhetsberättelsen. Denna redovisas för nämnd och övrig
elevhälsa samt skolledare för att ligga till grund för utvecklingsområden
och förbättringar kommande år.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Implementeringen av ledningssystemet för elevhälsans psykologiska
insats sker till stor del på psykologernas kategorimöten för att aktivt
involvera gruppen att ta del i patientsäkerhetsarbetet.
Psykologgruppen har strukturerat gått igenom de riktlinjer som specifikt
gäller psykologernas insats t.ex. Skolverkets och Socialstyrelsen
gemensamma skrift ”Vägledning för elevhälsa” och Socialstyrelsens
”Psykologutredning i skolan”.
Under året har gruppen eftersträvat att bibehålla hög tillgänglighet och
närhet till verksamheten. Psykologerna är placerade ute i
verksamheten med var sitt arbetskontor på kommunens 7-9- skolor.
Under året har ytterligare ett par enheter erbjudit arbetsrum som gjort
det möjligt för psykologen att öka sin tillgänglighet på enheten.
Därutöver har det inrättats ett centralt arbetsrum för elevhälsan på
Barn och ungdomskontoret för administrativt arbete.
Skolpsykologerna finns representerade vid och arbetar med
kommunens samtliga skolenheter genom bl.a. regelbundet deltagande
i elevhälsoteammöten. Under året har verksamheten organiserat sig i
sammanlagt 19 elevhälsoteam knutna till de lokala skolenheterna och
arbetsledda av ansvarig rektor. Därutöver har två större enheter delat
upp sitt elevhälsoteam i två rörande olika åldrar med delvis olika
personal. Psykologerna ingår således i 21 olika team under 2020.
Dessa fördelas efter elevantal på de fyra olika psykologerna så att
varje psykolog ingår i 4-6 olika team.
På elevhälsoteammötena sker analys och planering av det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet som är huvuddelen av
skolpsykologens uppdrag och här analyseras, bedöms och hanteras
ärenden avseende elever i behov av särskilt stöd. Skolpsykologens
aktiva deltagande i detta tvärprofessionella arbete tillsammans med
specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolläkare är i linje med
skollagens intentioner och ger även förutsättningar för ökad
patientsäkerhet, då ärenden följs upp kontinuerligt i elevhälsoteamen.
Skolpsykologerna har under året haft regelbundna yrkesspecifika
kategorimöten med fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling. Detta
har inneburit möjlighet till kollegialt stöd. Målet är likvärdighet och hög
kvalitet på de psykologiska insatserna och därmed ökad
patientsäkerhet. Mötena är också ett viktigt led i den egenkontroll som
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vårdgivaren skall utföra för att säkra verksamhetens kvalitet.
Egenkontrollen har främjats genom satsningar på ett öppet klimat,
samt gemensam handledning där dilemman och utmaningar lyfts.
Psykologgruppen har fått kunskap om avvikelsehanteringsrutinen och
de mallar för rapportering av avvikelser och tillbud som finns. Risker
som ev. kan inverka på patientsäkerheten har diskuterats och
analyserats i gruppen. Vidare ges tid för kollegial handledning vid
komplexa bedömningar av tex skolproblematik hos elever med
traumabakgrund, annan kulturell bakgrund, socialt belastad situation,
psykisk ohälsa mm.
Under året har det psykologiska uppdraget i mottagningsgruppen, den
tvärprofessionella grupp som granskar underlag för ansökan om
mottagande i grundsärskolan, ytterligare förtydligats, vilket medför
ökad patientsäkerhet för denna målgrupp.
Psykologgruppen deltar i yrkesspecifika nätverk i GR och i Psykologförbundets regi där patientsäkerhetsfrågan lyfts. Verksamhetschef
enligt HSL deltar även i det regionala nätverk för personer med
liknande uppdrag. Fokus i nätverket är att delge goda exempel samt
betona vikten av att de skolpsykologiska utredningarna enligt skollagen
bör ha ett salutogent och skolfokuserat innehåll vilket höjer
patientsäkerheten då frågeställningen tydligare knyts till frågan om
utformning av särskilt stöd i skolan.

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9,5 kap. 2§, 7 kap. 2§; Vårdgivaren skall utföra
egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité.
Egenkontroll av psykologgruppens bemanning:
Under flera år (2017, 2018, 2019) har en risk identifierades för
patientsäkerheten gällande den bristande kontinuiteten i bemanningen
i gruppen. Även under 2020 väljer två psykologer att avsluta sin
anställning och halva gruppen byts ut. 2019 tillsattes en
utbildningstjänst, en sk PTP tjänst, där en nyutexaminerad psykolog
arbetar under handledning på handledarens ansvar och legitimation.
Denna satsning visade sig varit klok, då denna psykolog väljer att
stanna efter sin PTP i augusti när hon erbjuds fast tjänst. I oktober
lyckas vi rekrytera en ny kollega och gruppen består nu fyra
psykologer, där två fortsatt har lång erfarenhet i yrket och kommunen
och två är nya kollegor. Under vakanserna har konsult fått inköpas för
enskilda uppdrag samt för att upprätthålla psykolognärvaro på en av
enheternas EHT.
De nu sedan fyra år kända svårigheter att rekrytera vid vikariat samt
hög omsättning på tjänster i en så liten grupp påverkar även under
2020 kontinuiteten negativt och ställer stora krav på samordning och
ansvarstagande hos de stadigvarande i gruppen för hela kommunens
elever. Arbetet för att minska arbetsbelastning och sårbarheten i
gruppens organisering måste fortsatt prioriteras för att bibehålla
verksamhetens kvalitet, tillgänglighet och för att inte riskera att ev
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omsättning ska inverka på patientsäkerheten. I dagsläget blir
konsekvenserna störst för psykologernas arbetsmiljö samt
psykologinsatsens tillgänglighet och skolpsykologens utrymme att
hinna med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, vilket
skollagen pekar ut som det område där uppdragets tonvikt bör ligga.
Egenkontroll av arbetsrum och utrustning:
Egenkontroll av lokaler och utrustning görs årligen. Det finns fyra
arbetskontor för psykologerna på kommunens 7-9-skolor. Det
arbetsrum som föregående år inte var funktionsdugligt har under året
sanerats och fungerar igen.
Fortsatta svårigheter med ljudisolering i de andra rummen har
uppmärksammats även vid detta års genomgång. Detta medför
bekymmer med sekretess vid känsliga samtal och testningar.
Situationen har lyfts med berörda rektorer som ansvarar för rummen,
men det är ibland svåråtgärdat då flera skolor i kommunen är
trångbodda. Rumsbristen på skolenheterna driver en ständig
efterfrågan från verksamheten att använda skolpsykologens
arbetsrum, vilket också kan leda till en social påfrestning i arbetsmiljön.
Skolpsykologen har stor förståelse för skolans behov men har
samtidigt behov av ett utrustat anpassat arbetsrum som kan användas
fritt och flexibelt för att tidseffektivera just psykologens arbete som far
runt på många enheter. För den sociala arbetsmiljön betonas också
vikten av att ha en mer fast tillhörighet på en arbetsplats. Hur
kommunen på sikt ska tillgodose detta för psykologgruppen är en viktig
fråga, och tas med i förvaltningens övergripande lokalplanering.
Under året har det ordnats ett administrativt arbetsrum för elevhälsan
på Barn och ungdomskontoret som möjliggjort att psykologerna delvis
kan ses och arbeta där för att tidseffektivisera sitt arbete. På de övriga
skolorna, där psykologerna ej har arbetsrum, varierar i stor
utsträckning möjligheten att få tillgång till fungerande samtals- och
testrum. Detta innebär en belastning i arbetsmiljön och är en
patientsäkerhetsfråga då det inte i alla fall kan garanteras arbetsro t.ex.
vid testning. Samtidigt finns ett barnperspektiv i att eleven testas i
närhet till sin kända skolmiljö. Det blir en avvägning och bedömning
vilken samtals- eller testmiljö som är bästa alternativet i varje enskilt
fall. Positivt under året är att ytterligare ett par enheter har ordnat
fungerande arbetsrum för psykologen som då kan öka sin tillgänglighet
och kvalité i arbetet nära verksamheten.
Gemensamt låsbart skåp för testmaterial samt ett gemensamt
arkivskåp har ordnats på Barn- och Ungdomskontoret för att
effektivisera samordning av delat testmaterial samt överblick vid behov
av inköp av förbrukningsmaterial som testprotokoll och skattningar och
säkerställt patientsäker förvaring.
Förvaring av övrigt journalmaterial och arbetsmaterial sker i säkra
arkivskåp på de fyra kontoren. Vidare visade egenkontroll behov av fler
låsbara skåp för testmaterial samt rutin för hantering av nycklar till
dessa och till arkivskåp.
Det finns fungerande testmaterial för psykologernas arbete. Under
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året har ytterligare kompletterande alternativa testmaterial köpts in.
Detta ska ses mot bakgrund av de allt mer komplexa utredningsfrågeställningar gruppen får. Psykologgruppen samordnar löpande
inköp och satsningar för att prioritera utifrån behov och kvalitet.
Gruppen följer utvecklingen av nya testmetoder och testmaterial.
Vidare brister som fortsatt har konstaterats är:
Psykologerna riskerar att inte alltid hinna scanna in alla papperskopior
för att i enlighet med målsättningen ha så lite arbetsmaterial i
pappersform som möjligt. Sådant material förvaras dock säkert i
arkivskåp.
Enligt Patientdatalagen skall dokumentation i patientjournal ske i nära
anslutning till besöket. Detta hinner psykologerna i dagsläget inte alltid
med vilket medför en patientsäkerhetsrisk.
Då psykologerna dagligen förflyttar sig mellan olika skolor och inte
alltid utgår ifrån och återvänder samma dag till det kontor där
arkivskåpet finns, föreligger en risk för att arbetsmaterial hanteras
mindre patientsäkert. Psykologerna är medvetna om detta och vidtar
skyddande åtgärder samt försöker att i möjligaste mån undvika sådana
risker.
Psykologgruppen rapporterar fortsatt hög arbetsbelastning. Detta kan
naturligtvis påverka patientsäkerheten.
Efterfrågan på psykologisk kompetens från elever, vårdnadshavare,
personal samt ledning ska ses mot bakgrund av ett rapporterat högre
antal elever som uppvisar psykisk ohälsa och stress. Även samhällets
övriga aktörer är hårt belastade, hårt avgränsande i sina uppdrag och
väntetider kan vara långa, t ex för vidare utredning av
neuropsykiatriska funktionshinder, behandling av depression och
gällande sociala stödinsatser. Dessa elever har ett stort akut behov av
stöd som visar sig i skolan bla genom frånvaro. Elevhälsans
psykologiska insats efterfrågas i många akuta ärenden och
psykologgruppen uppger att den under 2020 haft svårt att hinna med
sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket skollagen pekar ut
som den främsta uppgiften för elevhälsans samtliga medarbetare.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 3 § ;Vårdgivaren skall identifiera
processer där samverkan behövs för att förebygga vårdskador.
Inom den egna verksamheten sker samverkan på elevhälsoteammöten
och i samarbetet med arbetslagen. Psykologerna är en del av
elevhälsoteamet på skolenheten och ingår i dess arbetsformer för
samverkan. Här är rutiner för ärendegångar, uppföljningar och
kommunikation viktiga. Ett fortsatt viktigt utvecklingsområde är bättre
fungerande rutiner för gemensamma analyser av utvidgade
tvärprofessionella utredningar av elevs stödbehov i skolan och
återkoppling av informationen till verksamheten. Detta för att utveckla
bättre fungerande stödfunktioner för eleverna i behov av särskilt stöd
och på sikt snabbare insatser i förebyggande syfte.
Verksamheten i den samlade elevhälsan använder det säkra
9
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webbaserade systemet för dokumentation ProReNata som
vidareutvecklat flera funktioner för att den samlade dokumentationen
ska var enkel och tydlig att följa från elevhälsoteamsmöten och övriga
insatser. Detta bidrar positivt till patientsäkerheten.
Skolenheterna arbetar för att utveckla väl fungerande samverkan
mellan elevhälsan och pedagogernas arbetslag. Dessa regelbundna
dialogmöten har blivit ett forum för hälsofrämjande och förebyggande
arbete, vilket möjliggör tidigt upptäckt kring elever som visar tecken på
svårigheter och ohälsa. Det vore angeläget att psykologisk kompetens
kunde närvara i detta arbete. Hinder för detta är dock
skolpsykologernas höga arbetsbelastning, vilket försvårar kontinuerligt
deltagande i sådana möten av tidsbrist.
Samverkan finns med socialtjänst bla i form av SamTidigt och med
berörd vårdgivare tex ungdomsmottagning, BUP eller barnmedicinska
mottagningen. Under året har samverkan med primärvård och
socialtjänst fortsatt i SAMLA-team, för att öka möjligheterna för ett
snabbt och samlat grepp kring barn och unga med psykisk ohälsa.
Detta sker tillsammans med Lerums kommun, vilket ger möjlighet till
erfarenhetsutbyte. Skolpsykologernas roll är att tillsammans med sina
tvärprofessionella elevhälsoteamskollegor aktualisera elever som
behöver denna insats på primärvårdsnivå.
Västbus riktlinjer gäller för elever med sammansatt psykiatrisk,
psykologisk- och psykosocial problematik.
Det finns även samverkan med BVC kring de barn, som psykologerna
på BVC utrett och fått samtycke av vårdnadshavare att delge
skolpsykologen vid övergång till förskoleklass.
I grundsärskolan finns en stor efterfrågan av psykologkompetens för ev
nybedömningar och analys av tidigare bedömningar. Samverkan med
habiliteringen är viktig för denna målgrupp. Under året konstateras att
habiliteringens fortsatt tydliga avgränsning avseende sitt uppdrag att
göra psykologutredningar endast utifrån vårdbehov och ej i samband
med ev mottagande i grundsärskola, har lett till större efterfrågan på
psykologutredningar av barn med redan konstaterad
utvecklingsförsening inskrivna på habiliteringen. Vårdnadshavare till en
grupp barn med grava funktionshinder önskar vidare mottagande i
grundsärskola redan efter förskolan då de bedömer att deras barn inte
skulle må gott av att stanna i förskolan ytterligare ett år eller gå i vanlig
förskoleklass. Dessa barn med omfattande komplexa behov som redan
är inskrivna på habiliteringen fick tidigare ofta psykologutredningar av
specialistnivån innan skolstart och kunde därmed skrivas in i
grundsärskolan. När detta numera inte är fallet ökar tydligt
utredningstrycket hos skolpsykologerna. Då skolpsykologernas
uppdrag startar först i förskoleklass uppstår också ett stort logistiskt
bekymmer då dessa elever behöver bedömas i god tid innan
förskoleklasstart för en bra övergång och ev mottagande i
grundsärskolan. För att kunna få en helhetsbild av hur många barn
detta berör nästa läsår har en inventering satts igång via förskolans
rektorer.
Under året har verksamhetschef

för elevhälsans psykologiska
10
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insats arbetat vidare med att tydliggöra skolpsykologernas och
elevhälsans uppdrag och utgångspunkt för samverkan med andra
vårdgivare. Det finns i samverkan risker för patientsäkerheten då andra
samhällsinstanser efterfrågar skolans underlag med specifikt fokus på psykologoch läkarbedömning för att göra egna insatser. Föräldrar som själva
söker socialtjänst, BUP eller vårdcentral hänvisas ofta att lyfta sin oro
för t.ex. neuropsykiatrisk problematik eller psykisk ohälsa med
elevhälsan. Detta är uppdrag med frågeställningar som inte alltid
omfattar elevhälsans och skolpsykologernas uppdrag utifrån skollag.
Det är viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt att skolan fortsatt är tydlig
med sitt uppdrag och sitt ansvar för elevens lärande och skolgång,
vilket måste vara vår utgångspunkt för samverkan. Fungerande
skolgång ska här ses som den tydligt belagda salutogena faktorn som
positivt påverkar elevers mående och utveckling och bör värnas i sig.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § ; Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om
det finns en risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan leda till
brister i verksamhetens kvalité. För varje sådan händelse ska
vårdgivaren uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och
bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av
händelsen.
Alla i psykologgruppen ansvarar för att identifiera och rapportera risker
som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och
för elever.
Verksamhetschef enligt HSL ansvarar tillsammans med berörda för att
göra en riskanalys och återföra kunskapen till verksamheten.
Verksamhetschef enligt HSL ansvarar vidare för att uppmärksamma
och påtala risker för vårdgivaren.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Rutinerna för skolpsykologernas rapporteringsskyldighet är att alla
skolpsykologer till verksamhetschef enligt HSL rapporterar händelser
som medfört skada eller kunde medfört skada för elev i samband med
bedömning, utredning och annan insats som råder under hälso- och
sjukvårdslagen.
Verksamhetschef enligt HSL ansvarar för bedömning och analys av
händelsen och kan vid behov utse ett analysteam (där berörd
skolpsykolog ingår). Då rektor ansvarar för elevens skolgång ger
verksamhetschef enligt HSL rapport om händelsen till ansvarig rektor.
Till sitt stöd i bedömning av risk och händelseanalys har
verksamhetschef enligt HSL SKL:s rekommenderade handböcker och
stödskrifter. I patientsäkerhetsberättelsen sammanställs och
analyseras årets avvikelserapporter och riskanalyser för att se mönster
och hitta åtgärder för ökad patientsäkerhet.

Hantering av klagomål

och synpunkter
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SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Under året har inga formella klagomål eller synpunkter angående
patientsäkerhet inkommit. Rutiner för klagomål och synpunkter med
betydelse för patientsäkerheten är att sådana tas omhand och
vidarebefordras till verksamhetschef enligt HSL. Klagomål och
synpunkter analyseras, bemöts och återkopplas till berörd
skolpsykolog, rektor och berörd elev och vårdnadshavare.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §, 7 kap.2 §
Under 2020 har fortsatt arbete skett i psykologgruppen för att öka
medvetenheten om patientsäkerhetsarbetet och för att öka
benägenheten att rapportera eventuella avvikelser även vid liten risk
för vårdskada för att få underlag till vidare patientsäkerhetsarbete.
Detta har under året resulterat i fem avvikelserapporter som legat till
grund för utvecklandet av en del nya interna rutiner.
Två avvikelserapporter rör oklarhet i dokumentation om när och vart
remiss har gått iväg i samband med byte av psykolog på plats alt
konsult vilket belyst behov av att se över rutin om var
remissinformationen dokumenteras och hur den nås andra
yrkeskategorier patientsäkert vid frånvaro av psykolog på plats. Denna
rutin planeras och arbetas fram tillsammans med MLA 2021 då
remisskrivning sker i samarbete med skolläkare. Avvikelserna bedöms
inte ha orsakat någon vårdskada då de rörde främst intern
kommunikation och kunde lösas via PLA.
Övriga tre avvikelserapporter har rört dokumentation främst från
elevakt och eht-protokoll där patientsäkerhetsrisker uppstått då andra
professioner sammanfattat psykologutredningsresultat på ett felaktigt
eller otydligt sätt. Här kan inte nog betonas att psykologinsatsen är
avhängig resterande elevhälsas arbete och kvalitet. På många
skolenheter finns nyanställda rektorer som går rektorsutbildning och
kontinuiteten i elevhälsoteamen är varierande. Detta medför ett
ständigt pågående introduktionsarbete av arbetsformer och rutiner.
Några avvikelser rörde föregående år förvaring av testmaterial och
testresultat, i år har inga sådana inkommit. Från 2020 har
psykologerna ett gemensamt säkert arkivskåp, för förvaring av test och
testresultat i pappersformat även centralt på Barn och
Ungdomskontoret samt tillgång till ett gemensamt arbetsrum extra för
att tidseffektivisera arbete och samordning av testmaterial mm. Detta
bedöms delvis ha minskat dessa identifierade risker. Dock kvarstår
patientsäkerhetsrisker förknippade med att psykologerna rör sig mellan
många enheter och måste förflytta med sig arbetsmaterial och
testmaterial.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 § ; Vårdgivaren skall ge patienter och
närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.
Psykologgruppen har ambitionen
att öka berörd elevs delaktighet
12
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och påverkansmöjlighet i arbetet generellt och detta gäller även i
patientsäkerhetsarbetet. I sitt arbete ska skolpsykologen vara tydlig
och informera vårdnadshavare och elev om rutiner t ex för hur en
utredning med särskolefrågeställning är upplagd och var i processen
man befinner sig. Vårdnadshavare uppmanas att inte tveka att fråga
och höra av sig under processen.
En del i det förebyggande arbetet avseende vårdskador är den
uppföljning av eleven som sker kontinuerligt i arbetslaget och
elevhälsoteamet. Det finns stora möjligheter att lätt kontrollera om
bedömningar är korrekta och insatser fungerar. Här finns stora fördelar
med att psykologen i dagens organisation har möjlighet att följa samma
elev över tid.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3; Vilka resultat som har uppnåtts i
verksamheten av genomförda åtgärder.
Psykologgruppen har varit bemannad för att kunna erbjuda psykologisk
kompetens i kommunens alla elevhälsoteam, inräknat grundsärskolan.
Närvaron på de gemensamma yrkesspecifika kategoriträffarna har varit
hög vilket borgar för att information om patientsäkerhetsfrågor och om
utvecklingsarbetet når alla. Verksamhetschefen enl. HSL för
elevhälsans psykologiska insats bedömer att elevhälsans psykologiska
insats under 2020 genomfört uppdraget på ett patientsäkert sätt.
Under vårterminen var bemanningen högre och tillgängligheten ökade
på enheterna vilket möjliggjorde mer tid för det lagstadgade och högt
efterfrågade hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Detta var dock
en tidsbegränsad utökning med en utbildningstjänst som visade sig
mycket viktig för kontinuiteten då två psykologer slutade innan
höstterminen. Detta ledde åter till större tjänster med högre elevantal
och fler enheter per psykolog samt en vakans som lyckosamt kunde
tillsättas redan i oktober.
Efterfrågan på psykologisk kompetens ökar ytterligare under 2020 bla i
samband med fler utredningar inför mottagande i grundsärskolan men
också i andra typer av uppdrag som handledning av personal och i
kompenshöjande insatser på enheterna. Rektor söker också stöd i
organisation av stödfunktioner på skolan avseende tex skapandet av
mindre undervisningssammanhang och stöd för elever med särskilda
behov tex vid frånvaroproblematik, neuropsykiatriska funktionshinder,
psykisk ohälsa samt svag teoretisk begåvning.
Skollagen pekar ut att den psykologiska kompetensen är viktig i detta
utvecklingsarbete och i det generella systematiska kvalitetsarbetet i
skolan. Det är ur patientsäkerhetsperspektiv av stor vikt att värna om
kontinuiteten i psykologgruppen för att kunna hålla utvecklingsarbetet i
dessa frågor levande och
garantera likvärdighet för kommunens elever avseende den
psykologiska insatsens uppdrag som faller under HSL.
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Övergripande mål och strategier för 2021
Mål
Ett viktigt mål för kommande år för den psykologiska insatsen är att i
patientsäkerhetsarbetet bibehålla fokus på utredningsuppdraget och att
säkerställa hög kvalitet på skolpsykologiska utredningar och
bedömningar. Dessutom ska tid finnas för att i högre grad genomföra
det i skollagen prioriterade hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Strategier:
• fortsatta regelbundna avstämningar om riskanalys och egenkontroll.
• kontinuerlig uppföljning av professionens utveckling och behovet av
kompetensutveckling.
• kontinuerlig uppföljning av utvecklingen avseende psykologiska
tester, behov av testmaterial samt av kompetensutveckling.
• i psykologgruppen diskutera formerna för utveckling av förebyggande
och hälsofrämjande arbete i verksamheterna.
• fortsatt deltagande i nätverk och samverkan.
Alingsås 2021-01-20
Malin Hedin
Skolpsykolog och
Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för den
psykologiska insatsen 2020
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska
insats
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och skall beskriva
hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten. Vårdgivaren är ansvarig för att
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats inom
Hälso- och sjukvårdslagen är barn- och ungdomsnämnden.
Patientsäkerhetsberättelsen skall innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt
ansvar, struktur och åtgärder som genomförts och hur dessa utvärderats. Vårdgivaren för
elevhälsans medicinska insats ansvarar för ledning och styrning av vården och hur
verksamhetens förutsättningar ser ut. Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas
och sedan göras tillgänglig för allmänheten.
Förvaltningens yttrande
I enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS2011:9) upprättas
en patientsäkerhetsberättelse för att ge stöd i vårdgivarens arbete att göra vården säkrare
och underlätta för patienter att anmäla vårdskador.
Ansvarig för att leda, planera och genomföra patientsäkerhetsarbetet i elevhälsans
psykologiska insats är i Alingsås kommun verksamhetschefen enligt hälso- och
sjukvårdslagen för den psykologiska insatsen. Uppdraget innehas under 2020 av en
legitimerad psykolog.
Psykologgruppen i elevhälsans psykologiska insats i Alingsås kommun omfattar 3,9
skolpsykologtjänster. Under 2020 har bibehållande av hög tillgänglighet och närhet till
verksamheten eftersträvats. Skolpsykologerna finns representerade vid och arbetar med
kommunens samtliga skolenheter genom bl.a. deltagande i elevhälsoteammöten. På
elevhälsomötena analyseras, bedöms och hanteras anmälningar avseende elever i behov av
särskilt stöd. Skolpsykologens aktiva deltagande i detta tvärprofessionella arbete är i linje
med skollagens intentioner och ger även förutsättningar för ökad patientsäkerhet, då
ärenden följs upp kontinuerligt i elevhälsoteamen.
Skolpsykologerna har under året fortsatt haft regelbundna yrkesspecifika kategorimöten med
fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling. Detta har inneburit möjlighet till kollegialt stöd.
Målet är likvärdighet och hög kvalitet på de psykologiska insatserna och därmed ökad
patientsäkerhet. Mötena är också ett viktigt led i den egenkontroll som vårdgivaren skall
utföra för att säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen har främjats genom satsningar på
ett öppet klimat, erfarenhetsutbyte samt gemensam kollegial handledning där dilemman och
utmaningar lyfts.
Psykologernas journalföring sker i användarsystemet ProReNata och psykologerna deltar
aktivt i utbildning och utformning av dokumentationsstödet. För systemet finns loggrutin,
behörighetsstyrning och kvalitetssäkerhetsplan.
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Skolpsykologerna har under året fortsatt deltagit i ett flertal nätverk, nationella/regionala, och
även samverkat med andra hälsoverksamheter som tex BUP och Barn- och
ungdomshabiliteringen. Sådana nätverk och sådan samverkan är av betydelse för
patientsäkerhetsarbetet. Under året har psykologgruppen själva inkommit med fem
avvikelser rörande främst risker i samband med remissinformation vid byte av skolpsykolog
på plats samt rörande dokumentation i elevakt där psykologiska insatser tolkats felaktigt av
annan profession. Dessa har legat till grund för fortsatt utvecklingsarbete av rutiner tex
rörande dokumentation i den gemensamma elevakten. I övrigt har inga formella klagomål
eller synpunkter på psykologverksamheten rörande patientsäkerhet inkommit under året och
ingen anmälan enligt Lex Maria har gjorts.
Efterfrågan på olika typer av skolpsykologuppdrag i Alingsås kommun; såväl utredande som
hälsofrämjande och förebyggande, har varit fortsatt mycket hög 2020. Psykologgruppen har
arbetat mycket med frågor rörande prioritering och likvärdighet i kommunen.
Verksamhetschefen enligt Hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans psykologiska insats gör
den samlade bedömningen att elevhälsans psykologiska insats under 2020 genomfört
uppdraget på ett patientsäkert sätt
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av och godkänner elevhälsans
patientsäkerhetsberättelse för 2020 och övergripande mål och strategier för 2021.

Helena Balte
Förvaltningschef

Åsa Hansen Alger
Verksamhetschef enligt HSL
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2020
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och skall beskriva
hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten. Vårdgivaren är ansvarig för att
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivare för elevhälsans medicinska insats är
barn- och ungdomsnämnden.

Patientsäkerhetsberättelsen skall innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt
ansvar, struktur och åtgärder som genomförts och hur dessa utvärderats. Vårdgivaren för
elevhälsans medicinska insats ansvarar för ledning och styrning av vården och hur
verksamhetens förutsättningar ser ut. Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas
och sedan göras tillgänglig för allmänheten.

Beredning
I enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS2011:9) upprättas
en patientsäkerhetsberättelse för att ge stöd i vårdgivarens arbete att göra vården säkrare
och underlätta för patienter att anmäla vårdskador.

Ansvarig för att leda, planera och genomföra patientsäkerhetsarbetet i elevhälsans
medicinska insats, EMI, är i Alingsås kommun verksamhetschefen enligt hälso- och
sjukvårdslagen för den medicinska insatsen. Uppdraget innehas under 2020 av en
legitimerad skolsköterska.

Skolsköterskegruppen inom EMI i Alingsås kommun omfattar 10,7 skolskötersketjänster.
Under 2020 har bibehållande av hög tillgänglighet och närhet till verksamheten eftersträvats.
Skolsköterskorna finns representerade vid och arbetar med kommunens samtliga
skolenheter genom bl.a. deltagande i elevhälsoteammöten. På elevhälsomötena analyseras,
bedöms och hanteras anmälningar avseende elever i behov av särskilt stöd.
Skolsköterskans aktiva deltagande i detta tvärprofessionella arbete är i linje med skollagens
intentioner och ger även förutsättningar för ökad patientsäkerhet, då ärenden följs upp
kontinuerligt i elevhälsoteamen. Under 2020 har EMI arbetat med patientsäkerhet genom
rapportering av avvikelser och utvecklande av säkra rutiner. Skolsköterskor och skolläkares
förutsättningar, kompetens och kunnande är en grundsten i patientsäkerhetsarbetet och i
mötet med elever och vårdnadshavare. Därav är arbetsmiljön och arbetsbelastningen direkt
kopplade till patientsäkerheten.
Utdragsbestyrkande
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Skolsköterskorna har under året fortsatt haft regelbundna yrkesspecifika kategorimöten med
fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling. Detta har inneburit möjlighet till kollegialt stöd.
Målet är likvärdighet och hög kvalitet på de medicinska insatserna och därmed ökad
patientsäkerhet. Mötena är också ett viktigt led i den egenkontroll som vårdgivaren skall
utföra för att säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen har främjats genom satsningar på
ett öppet klimat, erfarenhetsutbyte samt gemensam kollegial handledning där dilemman och
utmaningar lyfts.

Skolsköterskornas journalföring sker i användarsystemet ProReNata och skolsköterskorna
deltar aktivt i utbildning och utformning av dokumentationsstödet. För systemet finns
loggrutin, behörighetsstyrning och kvalitetssäkerhetsplan.

Under året har det inkommit åtta avvikelserapporter som till övervägande del handlar om
journalföring/dokumentation, medan en om brist på egenkontroll av läkemedel och två om
utebliven hälsokontroll. Arbetet kring avvikelse och riskhantering sker i korthet genom
egenkontroll och riskidentifiering. Patienter och närstående involveras i
patientsäkerhetsarbetet genom att de uppmanas lämna synpunkter och eventuella klagomål
på verksamheten. Resultaten som uppnåtts samt uppföljning och utvärdering av dessa leder
till fortsatt arbete med patientsäkerheten. Insatser skall rikta sig mot att förebygga och
undanröja hinder men också belysa vilka processer som främjar hög kvalité. Samtliga
avvikelser har bedömts och ingen anmälan enligt Lex Maria har gjorts.

Alla elever har under 2020 erbjudits hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer enligt
basprogrammet.

Verksamhetschefen enligt Hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans medicinska insats gör
den samlade bedömningen att elevhälsans medicinska insats under 2020 genomfört
uppdraget på ett patientsäkert sätt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av och godkänner
elevhälsans patientsäkerhetsberättelse för 2020 och övergripande mål och strategier för
2021.
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det
går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos
externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska en
patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens arbete med
patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Verksamhetschefen för
Elevhälsans medicinska insats, fortsättningsvis kallad EMI,
tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet.
Under 2020 har EMI arbetat med patientsäkerhet genom rapportering
av avvikelser och utvecklande av säkra rutiner. Skolsköterskor och
skolläkares förutsättningar, kompetens och kunnande är en grundsten i
patientsäkerhetsarbetet och i mötet med elever och vårdnadshavare.
Därav är arbetsmiljön och arbetsbelastningen direkt kopplade till
patientsäkerheten.
Under året har det inkommit avvikelserapporter som handlar om
journalhantering och dokumentation, vaccination, brist på digitala
verktyg och lokalbrister på skolsköterskans mottagning på skolan.
Samtliga avvikelser har bedömts och ingen Lex Maria- anmälan har
gjorts.
Arbetet kring avvikelse och riskhantering sker i korthet genom
egenkontroll och riskidentifiering. Patienter och närstående involveras i
patientsäkerhetsarbetet genom att de uppmanas lämna synpunkter
och eventuella klagomål på verksamheten. Resultaten som uppnåtts,
uppföljning och utvärdering av dessa leder till fortsatt arbete med
patientsäkerheten. System och IT struktur ska underlätta arbetet.
Insatser ska rikta sig mot att förebygga och undanröja hinder men
också belysa vilka processer som främjar hög kvalité.
Alla elever har under 2020 erbjudits hälsoundersökning, hälsosamtal
och vaccinationer enligt basprogrammet. Från och med mars 2020
spreds pandemin (Covid-19) i Alingsås kommun, vilket inneburit en
ökad arbetsbelastning för EMI. Hälsobesök och hälsouppföljningar har
försenats p.g.a. sjukfrånvaro hos elever och/eller skolsköterska, samt
inställda skolläkarmottagningar.
Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 utgår bland annat från

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS2011:9).
Verksamhetschefen enligt Hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans
medicinska insats gör den samlade bedömningen att elevhälsans
medicinska insats under 2020 genomfört uppdraget på ett
patientsäkert sätt.
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Övergripande mål och strategier
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet är att bedriva en god
och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan
förebyggas. Ledningssystemet för EMI innebär att rätt sak görs vid rätt
tillfälle och på rätt sätt. Det ska finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer
för arbetet. De ska vara kända för all personal. Arbetsmiljön ska vara
sådan att tid finns för planering och kvalitetsarbete. Verksamheten kan
därmed skapa ordning och reda så att händelser som kan leda till
vårdskador, missförhållande eller andra avvikelser undviks. Strategier
för att uppnå dessa mål är att:
 Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en
verksamhet som tidigt kan förbygga händelse och avvikelser.
 Säkra att det finns förutsättningar att arbeta systematiskt med
riktlinjer och rutiner som kan implementeras i verksamheten.
 Kontrollera och följa upp arbetet.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Barn- och ungdomsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård
som bedrivs inom elevhälsan och ytterst ansvarig. Verksamhetschef
enligt HSL 2017:30 är utsedd och är Petra Lernås. Petra Lernås
avslutade sin tjänst i Alingsås kommun 10 september 2020. Maria
Salomonsson utsågs till tf verksamhetschef enligt HSL 2017:30 fr.o.m.
10 september 2020 t.o.m. 31 december 2020.
Verksamhetschef EMI ansvarar för ledning, planering och utveckling av
verksamheten och att god vård bedrivs. Exempel på detta kan vara att
medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och möjlighet att
bedriva en god vård med hög kvalité. Lokaler och utrustning för arbetet
ska vara anpassade för verksamhetens behov. Rutiner och
egenkontroll ska upprättas och följas. Avvikelser och risker ska
analyseras och följas upp.
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget
yrkesansvar att arbetet utförs med god kvalité och ska medverka och
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare
ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras.

Struktur för uppföljning/utvärdering
Uppföljning och utvärdering av patientsäkerheten i verksamheten sker i
denna patientsäkerhetsberättelse. Avvikelser och vårdskador hanteras
och mäts via rapportering i avvikelsehantering. En risk eller händelse
mäts enligt en risk- och händelseanalys. Avvikelser ska snarast
rapporteras till Verksamhetschef EMI som vid allvarlig händelse
rapporterar till vårdgivaren. Samtliga avvikelser rapporteras i
patientsäkerhetsberättelsen. Beslutade åtgärder följs upp på
verksamhetsmöten och dokumenteras i mötesanteckningar.
Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån
socialstyrelsens rekommenderade
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basprogram. Uppföljningar av kommunens basprogram för
hälsoundersökningar och vaccinationer sker löpande. Egenkontroll av
olika insatser ger också kunskap kring verksamhetens kvalité.
Resultatet av egenkontroll, uppföljningar och utvärderingar ska
rapporteras och återföras till verksamheten för att säkerställa
utveckling och förbättring.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
EMI arbetar utifrån ett basprogram och ett årshjul för att säkerställa att
arbetet bedrivs som planerat och att eleverna i kommunen får likvärdig
vård. Under 2020 har flera insatser skett:
Patientsäkerhet och säkerhetskulturen
Kommunikation och brister i kommunikation kan ofta vara en delorsak
till oönskade händelser och tillbud. Skolsköterskegruppen träffas
regelbundet 1ggr/månad på verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar
för att diskutera säkerhetskultur, arbetsmetoder, rutiner, lagar och
författningar som styr verksamheten. Verksamhetschef EMI informerar
om nyheter som berör verksamheten till samtliga skolsköterskor. Under
hösten har information skett via veckomail för att säkerställa en samlad
information kring nyheter, händelser, rutiner mm.
EMI har ett aktivt samarbete med övrig personal inom elevhälsan
(rektor, kurator, psykolog och specialpedagog) och med pedagogerna
på skolorna samt med många olika aktörer utanför skolan t.ex. Barnoch ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatrin,
Ungdomsmottagningen och Socialtjänsten.
Patientsäkerhetsarbetet för EMI grundar sig på rutiner och blanketter
för EMI som finns samlade i Metodmappen. Alingsås kommun
prenumererar på Göteborgs stads Metodhandbok för EMI.
Metodmappen är grunden i ett ständigt pågående kvalitetsarbete och
den revideras och förnyas kontinuerligt. En god struktur i basprogram,
årshjul samt på skolsköterskemottagningen ger en hög
patientsäkerhet. Patientsäkerhets- och säkerhetskulturen har fortsatt
diskuterats på skolsköterskemöten, och skolsköterskorna deltar aktivt i
att utveckla likvärdighet, säkra rutiner och god kvalité. Arbetet med
dessa frågor handlar om betydelsen av en god struktur i det dagliga
arbetet för att uppnå en hög patientsäkerhet. Detta arbete sker genom
att EMI följer metodmappen och metodhandboken Göteborg.
Basprogram
Basprogrammet revideras och uppdateras årligt enligt rutin.
Basprogrammet gäller alla grundskolor. Mottagningsarbetet har
strukturerats genom att synliggöra och tydliggöra skolsköterskans
arbete. Syfte med detta är att alla skolsköterskor ska kunna ta över
mottagningen och lätt se vad som är genomfört och vad som behöver
göras. EMI:s årshjul finns utifrån varje skolas förutsättningar.
I juni beslöt barn-och ungdomsnämnden som ett led i att minska
skolsköterskornas
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arbetsbelastning att hälsosamtalet om bl.a. trivsel, sömn, kost, fysisk
aktivitet i åk 2 och åk 6 utgår med start läsåret 2020/2021. Dock
erbjuds hälsobesök som innebär tillväxtkontroll i åk 2 och i åk 6
tillväxtkontroll och ryggkontroll.
Det nationella barnvaccinationsprogrammet har fr.o.m. läsåret
2020/2021 utökats med att vaccination mot HPV ska erbjudas både till
flickor och pojkar. Nationellt erbjuds vaccination HPV för pojkar och
flickor i åk 5. Vid övergången har flickor i åk 6 erbjudits vaccination mot
HPV läsåret 2020/2021.
Pandemi (Covid-19)
Från och med mars 2020 spreds pandemin (Covid-19) i Alingsås
kommun, vilket inneburit en ökad arbetsbelastning för EMI. Hälsobesök
och hälsouppföljningar har försenats p.g.a. sjukfrånvaro hos elever
och/eller skolsköterska, samt inställda skolläkarmottagningar.
Bemanning och resurser
Skolsköterskegruppen omfattas av 10,7 skolskötersketjänster.
Kontinuerlig uppföljning av skolläkare och skolsköterskors bemanning
sker för att säkerställa att arbetet hinns med och kan planeras. Vid risk
för att arbetet inte kan genomföras enligt planeringen av basprogram
och vaccinationer ska detta rapporteras till verksamhetschef EMI.
Skolsköterskorna rapporterar månadsvis till verksamhetschef EMI och
gemensamma prioriteringar görs i verksamheten för att säkerställa att
patientsäkerheten hålls. Förflyttning av personal vid ökad
arbetsbelastning och frånvaro har skett. Hälso- och
sjukvårdsuppdraget i EMI är lagstyrt och kan inte prioriteras bort utan
att patientsäkerheten riskeras. Hälsobesök och vaccinationer har
åtgärdats enligt rutin men elevernas möjlighet till spontanbesök på
skolsköterskans mottagning har varit mycket begränsad på skolor med
hög arbetsbelastning.
I takt med att många elever upplever psykisk ohälsa och stress har
arbetsbelastningen ökat. Vid hälsobesöken framkommer att många
elever behöver stöd, hjälp och även hänvisning till andra vårdgivare för
vård och behandling. Samhällets övriga vårdaktörer är dock
ansträngda och många gånger har eleverna svårt att få den vård/hjälp
de behöver inom rimlig tid. Samhället ställer större krav på att EMI ska
medverka i det förebyggande arbetet kring nyanlända barn,
vaccinationer, övervikt/fetma, psykisk ohälsa, rökning, alkohol och
sexuellt överförbara sjukdomar. EMI utför arbetsuppgifter på elever för
regionens vårdgivare återkommande. Det är ex. uppföljningar efter
läkemedelsinsättningar, vaccinationer och syn- och hörselkontroller.
Inköp
Nyinköp har skett av medicinskt kylskåp till Västra Bodarneskolan,
samt syntavla till Magra skola och Stora Mellby skola. Inköp av visir har
skett till samtliga skolsköterskemottagningar p.g.a. att visir numera
ingår i basal vårdhygien relaterat till pandemin.
Förbrukningsmaterial som förband beställs till skolan.
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Lokaler
Verksamheten brister i lokaler och bra utrustning på flera av
skolsköterskornas mottagningar och det är ett ständigt pågående
arbete att både se över men också förändra lokalerna för att på ett
ändamålsenligt och patientsäkert sätt bedriva EMI:s verksamhet. Det
finns mottagningar där det förekommer lyhördhet och störande ljud från
närliggande lokaler, och skolsköterskorna delar ibland rum med annan
personal, då patientsäkerheten kan riskeras p.g.a. sekretess och ökad
arbetsbelastning. Genom att de flesta skolsköterskor har mer än en
skola, krävs mycket god planeringsförmåga att utrustning och andra
arbetsmaterial förflyttas mellan skolorna. Det finns således anledning
att på övergripande nivå i förvaltningen hantera frågan om lokaler för
EMI i den generella lokalplaneringen, vilket också sker kontinuerligt.
Styrgrupp för ProReNata IT stöd
Styrgruppen har en sammansättning för att helheten kring IT-stöd
hanteras med hög kvalité. Styrgruppens syfte är att leda och hålla ihop
hela elevhälsans dokumentation och säkerställa allt från IT teknisk
kompetens, juridisk kompetens, support och användarkompetens,
samt att förordningar följs, rutiner blir kända och kan efterföljas och att
fortbildning och kompetens kan säkras. I detta arbete ingår också att
introducera nya användare, kontrollera loggar på användare, tilldela
behörigheter och att ordna fortbildning inom området.
Verksamhetschef EMI uppdrag
Kraven på kvalité, inklusive dokumentation och uppföljningar har ökat
och detta ställer krav på att inhämta kunskap inom hälso– och
sjukvårdsområdet för personalen. Detta ställer höga krav på alla inom
EMI, men ytterst på verksamhetschef EMI.
Egenkontroll av verksamheten 2020 har skett genom att:
 Verksamhetschef har utfört loggkontroller i journalsystemet.
Detta för att kontrollera att inte skolsköterskor och skolläkare
varit inne i journaler där en vårdrelation saknas.
 Avvikelser följs upp i verksamheten vid varje
skolsköterskemöte.
 Journalsystemet uppgraderas kontinuerligt.
 Medicinteknisk utrustning som våg, audiometer och
 blodtrycksmanschetter genomgås av tekniker, servas eller byts
ut vid brister. Årlig service sker samt vid behov.
 Vaccinationstäckning följs upp och ovaccinerade elever erbjuds
vaccin
 Skolläkarinsatserna följs upp och utvärderas mot
verksamhetens mål
Egenkontroll av olika insatser ger kunskap kring verksamhetens
kvalité. Resultatet av egenkontroll, uppföljningar och utvärderingar ska
sedan rapporteras och återföras till verksamheten för att säkerställa
utveckling och förbättring.
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Samverkan för att förebygga vårdskador
Intern samverkan inom skolan och extern samverkan med andra
vårdgivare och/eller insatser är en stor faktor för att undvika vårdskada.
Samverkan sker med Vårdcentraler för att säkra tillgång av skolläkare
två gånger per år och det fungerar mycket bra.
Samverkan och dialogmöte kring uppdrag och vårdkedja med
ungdomsmottagningen, barn- och ungdomsmedicinskamottagningen,
obesitasteamet, Mandometerkliniken, barnhälsovården och
logopedmottagningen sker regelbundet, minst en gång per år, då
många patienter finns inom våra verksamheter. Detta i syfte att minska
risken för vårdskada. Barn- och ungdomspsykiatrin deltar regelbundet i
planerade möte på olika nivåer för att säkerställa processer i
informationsflöde, remissgång och behandlingsresultat. Samverkan i
SAMLA enligt Västbus riktlinjer har skett under 2020 och SIP, samlad
Individuell plan, upprättas vid behov för elever i behov av samlade
insatser.
EMI samverkar med följande parter under elevens skolgång från 6 – 20
år:
 elever och vårdnadshavare
 elevhälsan på varje skola
 Barnhälsovård och förskola inför att elever ska börja
förskoleklass
 elevhälsoteam vid stadie- och skolbyte
 blivande gymnasieskola, vid övergång från grundskola till
gymnasieskola
 kostenheten angående rutiner för elever med behov av
specialkost

Riskanalys
All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera risker
som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och
för elever. Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen
påverka patientsäkerheten.
Verksamhetschef EMI ansvarar tillsammans med berörda för att göra
en Riskanalys och återinföra information och kunskap till
verksamheten. Likaså ansvarar verksamhetschef EMI för att
uppmärksamma och påtala risker till vårdgivaren.
Identifiering av riskområden inom elevhälsans medicinska insats:
 Personalomsättning och hög arbetsbelastning hos skolsköterskor
på skolorna leder till att tillgängligheten av skolsköterska minskar.
Elever kan få vänta längre tid till besök hos vårdgivare för
bedömning.
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 Vikten av att skolsköterskan använder journalsystemets funktioner
för bevakningar av elever som ska följas upp enligt
basprogrammet. Risk finns annars att elever inte följs som
planerat för ex ryggkontroll och vaccinationer.
 Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje
läsår för att säkerställa rätt skolsköterskebemanning och
skolläkare resurs på de olika skolorna utifrån elevunderlag. EMI
uppdrag med hälsofrämjande och förebyggande arbete, inklusive
vaccinationer och hälsobesök har utökats.
 Skolsköterskorna hinner inte alltid ta avtalsenliga raster och ha tid
för reflektion i sitt arbete och arbetsbelastningen är generellt hög.
Minskad tid för återhämtning under arbetstid och även
återhämtning på fritiden kan leda till sänkt patientsäkerhet.
Medarbetarenkät för 2020 har utgått i syfte att arbeta med
resultatet från 2019 års medarbetarenkät utifrån hög
arbetsbelastning och samvetsstress för skolsköterskorna.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet
Avvikelser & Händelseanalys
Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till verksamhetschef EMI
händelser som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för
elev i samband med vård och behandling. Verksamhetschef EMI
ansvarar för bedömning och analys och utser analysteam vid behov.
Rektor ansvarar för elevens skolgång och ska också få rapport om
händelsen.
Avvikelser
Vid stora brister görs anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg,
IVO. Vid allvarlig vårdskada görs anmälan enligt LEX- Maria. Under
2020 har avvikelser inkommit på följande områden.






1 avvikelse har inkommit gällande brist på egenkontroll av
läkemedel vaccin Priorix med kort hållbarhetstid.
3 avvikelser på journalhantering och dokumentation, elevens
vaccinationer är inte dokumenterade på rätt sätt vilket lett till att
elever inte följer Nationellt vaccinationsprogram för barn.
1 avvikelse gällande journalhantering av elev med skyddad id.
EMI -journal upprättades ej på tidigare skola.
1 avvikelse på dokumentation där felaktiga uppgifter är
dokumenterade på elever.
2 avvikelser gällande utebliven hälsokontroll.

Hantering av klagomål och synpunkter
Synpunktshanteringen i kommunen kan användas för synpunkter
9
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och klagomål från elever och vårdnadshavare i ärenden som rör EMI.
Föräldrar behöver upplysas om att denna möjlighet finns utöver den
möjligheten att kontakta respektive skolsköterska, skolläkare eller
verksamhetschef EMI. Synpunkter på omhändertagandet inom EMI
ska alltid tas om hand och vidarebefordras till verksamhetschef EMI.
Samverkan mellan vårdgivare och vårdnadshavare/ elever i dessa
frågor ökar möjligheterna att öka kvalitén i vården.

Sammanställning och analys
Under 2020 har inga samtal gällande klagomål inkommit till
Verksamhetschef EMI från vårdnadshavare. Verksamheten informerar
vårdnadshavare om att synpunkter och klagomål kan lämnas och var
de kan lämnas. Sammanställning och hanteringen av inkomna
synpunkter och klagomål utvecklas för att kunna följa flöden över tid
och se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens
kvalitet.

Samverkan med patienter och närstående
All hälso- och sjukvård inom EMI är ett erbjudande. Samtycke till vård,
undersökning eller behandling sker i de flesta fall muntligt men vid
vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande. Information om EMI och
basprogrammet ges muntligt och skriftligt vid hälsobesöket i
förskoleklass då föräldrar deltar eller vid föräldramöte i förskoleklass.
Information om EMI har skett på Arena till elever och vårdnadshavare
vid skolstart i augusti.
Överföring av EMI-journal till/från skola utanför kommunen eller
fristående skola sker med vårdnadshavares skriftliga medgivande.
Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter samarbete med elev
och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling.
Elev bör alltid informeras om det som rör hen och informationen ska
vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när
man bedömer detta som viktigt. Eleven ska ha medinflytande som med
tiden, eller under vissa omständigheter, övergår till ett
självbestämmande. Hänsyn tas till sekretess och tystnadsplikt. En
välinformerad patient upplever ofta en större känsla av trygghet.
Samverkan sker med elev och vårdnadshavare kring specialkost samt
egenvårdsinsatser. Vid behov samverkar EMI med elev och
vårdnadshavare vid information om elevs sjukdom/funktionshinder till
elever och/eller personal. Information kan vara både muntlig och
skriftlig och eleven skall känna sig respekterad. Tolk används vid
behov. Information och samverkan med elever och vårdnadshavare
inom EMI sker på följande sätt och ska alltid vara anpassad efter
elevens behov, ålder, mognad, kunskap och situation:
•
•
•

Beskrivning av EMI och uppdrag samt skolsköterskans roll i
arbetet med eleverna.
Information inför genomförande av vaccinering och
eventuella biverkningar.
Information inför, och uppföljning efter, hälsobesök och
10
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•
•
•

hälsosamtal.
Information om sekretess och tystnadsplikt.
Information om vidtagna åtgärder och uppföljning om vad
man skall vara uppmärksam på vid exempelvis symptom
eller skada.
Information till, och medverkan från, elev/vårdnadshavare
behöver stärkas och synliggöras som en viktig del i
omhändertagandet och arbetet med patientsäkerhet. Detta
arbete sker kontinuerligt inför och i varje möte med elev och
vårdnadshavare.

Resultat
Under 2020 har alla elever erbjudits hälsosamtal, hälsoundersökning
samt vaccinationer enligt basprogrammet. Vi kan konstatera att 9899% av alla elever genomför hälsosamtal och hälsoundersökning.
Verksamhetschef EMI har bedömt rapporterade avvikelser och inga
Lex Maria-anmälningar har gjorts. Utifrån avvikelser som har inkommit
från verksamheten och de åtgärder som vidtagits har en högre
patientsäkerhet skapats.
Kompetensutveckling EMI under 2020:
 Skolskötersketräffarna/kategorimöte som sker 1 ggr/månad har
ett högt deltagande
 Barnafrids basprogram
 Digital utbildning Sexuell hälsa – skolsköterskor och skolläkare
årskurs 7-9
 Skolverkets digitala utbildning för rektorer om Elevhälsans
medicinska insats
 Skolsköterskorna har handledning i två grupper ca var 6:v
Verksamhetschef EMI har deltagit på ledningsdagarna för
Verksamhetschefer. Verksamhetschef EMI har även kollegial
handledning med kollegor från närliggande kommuner och deltar i
regionens nätverk för Verksamhetschefer EMI /MLA.
Strukturmått utgör förutsättningar för att nå definierade mål







Alla skolsköterskor har ökad medvetenhet i att upptäcka
och rapportera avvikelser och risker
Skolsköterskorna deltar till stor del i arbetet med att utveckla
säkra rutiner
Alla skolsköterskorna samarbetar för att säkerställa att arbetet
utifrån basprogrammet kan hinnas med
Fortsatt ökat arbete med rutiner, kvalité, skolläkarinsatser och
dokumentation riktat till EMI
Vidareutveckling av arbetet kring riskområden och utarbetande
av säkra rutiner
Bemanning; elever/skolsköterska samt elever/ skolläkare följs
upp minst två gånger per år
11
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Gällande förutsättningar för patientsäker EMI i Alingsås kommun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det finns en tydlig organisation för EMI
Det finns ett ledningssystem för EMI
EMI följer Metodmappen, Metodhandboken, årshjul och
lokala riktlinjer
Metodmappen och Metodhandboken uppdateras och
revideras kontinuerligt
Det finns rutiner finns för risk- och avvikelsehantering
Skolsköterskorna deltar i arbetet med att utveckla säkra
rutiner
Alla skolsköterskor samarbetar för att säkerställa att arbetet
utifrån basprogrammet ska hinnas med
Kompetensutveckling sker kontinuerligt efter behov
Tillsyn av medicinteknisk apparatur genomförs årligen
Alla vårdkontakter dokumenteras i elevjournal
EMI är en del av elevhälsoteamen och arbetar gemensamt
för elever i behov av särskilt stöd
EMI medverkar i elevernas arbetsmiljöarbete

Processer för patientsäker EMI:
• Hälsobesök har erbjudits alla elever enligt skollagen samt
Socialstyrelsen och Skolverkets ”vägledning för elevhälsan”
• Vaccinationer har erbjudits enligt nationella vaccinationsprogrammet
• Öppen mottagning har erbjudits elever på alla skolor
• Egenkontroller har utförts i verksamheten och åtgärder har vidtagits
• Regelbundna skolsköterskemöten .
• Avvikelserapportering sker, vilket betyder att brister synliggörs och
därmed kan åtgärdas. Detta medför en ökad patientsäkerhet.
• Målen under 2020 som EMI har haft i det systematiska
kvalitetsarbetet har förbättrat strukturen för arbetet och därmed ökat
patientsäkerheten.

Resultatmått:


8 avvikelser har inrapporterats, varav en extern från
Utbildningsförvaltningen Göteborgs stad.

Övergripande mål och strategier för 2021
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För EMI är
det övergripande målet att säkerställa en god och säker vård som
bedrivs av skolsköterskor och
12
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skolläkare med hög kompetens. Verksamheten kommer att fortsätta
arbeta med att erbjuda vaccinationer, hälsosamtal och hälsokontroller
enligt basprogrammet, kontinuerlig kompetensutveckling samt fortsätta
utveckla samverkan med elever och vårdnadshavare. I dagsläget finns
det inte kommunala politiska mål gällande EMI i Alingsås kommun.
Verksamhetschef EMI har tillsammans med verksamheten identifierat
följande mål för arbetet med patientsäkerhet under 2021:
Mål
 Att patientsäkerheten ökar genom att minska arbetsbelastningen
samt att EMI kan jobba förebyggande och hälsofrämjande på grupp
och organisationsnivå.
Strategi: Organisera verksamheten efter behovet på enheten med
fokus på att basprogrammet följs.


Fortsätta arbetet med en kultur som främjar dialog kring händelser,
risker och avvikelser i elevhälsans medicinska insats
Strategi: Månadsvisa avstämningar med verksamheten av verksamhetschef EMI.



Att under 2021 fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet utifrån
rapporteringsmallen och de nationella kvalitetsmåtten för EMI.
Strategi: Verksamhetschef EMI kommer att använda
rapporteringsmallen (de nationella kvalitetsmåtten) för att identifiera
områden som behöver utvecklas och förbättras.



Att patientsäkerheten ökar och arbetsbelastningen minskar genom
samordnad information om EMI på kommunens hemsida samt att
ge gemensam likvärdig information till vårdnadshavare på Arenan.
Strategi: Verksamhetschef skapar möjligheter för identifiering av
processer som kan digitaliseras för vårdnadshavare och elever.

Alingsås 2021-01-20
Maria Salomonsson
Skolsköterska och tf Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
för den medicinska insatsen 2020

13
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-26
Åsa Hansen Algar

Barn- och ungdomsnämnden

2021.029 BUN

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insats
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och skall beskriva
hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten. Vårdgivaren är ansvarig för att
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivare för elevhälsans medicinska insats är
barn- och ungdomsnämnden.
Patientsäkerhetsberättelsen skall innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt
ansvar, struktur och åtgärder som genomförts och hur dessa utvärderats. Vårdgivaren för
elevhälsans medicinska insats ansvarar för ledning och styrning av vården och hur
verksamhetens förutsättningar ser ut. Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas
och sedan göras tillgänglig för allmänheten.
Förvaltningens yttrande
I enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS2011:9) upprättas
en patientsäkerhetsberättelse för att ge stöd i vårdgivarens arbete att göra vården säkrare
och underlätta för patienter att anmäla vårdskador.
Ansvarig för att leda, planera och genomföra patientsäkerhetsarbetet i elevhälsans
medicinska insats, EMI, är i Alingsås kommun verksamhetschefen enligt hälso- och
sjukvårdslagen för den medicinska insatsen. Uppdraget innehas under 2020 av en
legitimerad skolsköterska.
Skolsköterskegruppen inom EMI i Alingsås kommun omfattar 10,7 skolskötersketjänster.
Under 2020 har bibehållande av hög tillgänglighet och närhet till verksamheten eftersträvats.
Skolsköterskorna finns representerade vid och arbetar med kommunens samtliga
skolenheter genom bl.a. deltagande i elevhälsoteammöten. På elevhälsomötena analyseras,
bedöms och hanteras anmälningar avseende elever i behov av särskilt stöd.
Skolsköterskans aktiva deltagande i detta tvärprofessionella arbete är i linje med skollagens
intentioner och ger även förutsättningar för ökad patientsäkerhet, då ärenden följs upp
kontinuerligt i elevhälsoteamen. Under 2020 har EMI arbetat med patientsäkerhet genom
rapportering av avvikelser och utvecklande av säkra rutiner. Skolsköterskor och skolläkares
förutsättningar, kompetens och kunnande är en grundsten i patientsäkerhetsarbetet och i
mötet med elever och vårdnadshavare. Därav är arbetsmiljön och arbetsbelastningen direkt
kopplade till patientsäkerheten.
Skolsköterskorna har under året fortsatt haft regelbundna yrkesspecifika kategorimöten med
fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling. Detta har inneburit möjlighet till kollegialt stöd.
Målet är likvärdighet och hög kvalitet på de medicinska insatserna och därmed ökad
patientsäkerhet. Mötena är också ett viktigt led i den egenkontroll som vårdgivaren skall
utföra för att säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen har främjats genom satsningar på
ett öppet klimat, erfarenhetsutbyte samt gemensam kollegial handledning där dilemman och
utmaningar lyfts.
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Skolsköterskornas journalföring sker i användarsystemet ProReNata och skolsköterskorna
deltar aktivt i utbildning och utformning av dokumentationsstödet. För systemet finns
loggrutin, behörighetsstyrning och kvalitetssäkerhetsplan.
Under året har det inkommit åtta avvikelserapporter som till övervägande del handlar om
journalföring/dokumentation, medan en om brist på egenkontroll av läkemedel och två om
utebliven hälsokontroll. Arbetet kring avvikelse och riskhantering sker i korthet genom
egenkontroll och riskidentifiering. Patienter och närstående involveras i
patientsäkerhetsarbetet genom att de uppmanas lämna synpunkter och eventuella klagomål
på verksamheten. Resultaten som uppnåtts samt uppföljning och utvärdering av dessa leder
till fortsatt arbete med patientsäkerheten. Insatser skall rikta sig mot att förebygga och
undanröja hinder men också belysa vilka processer som främjar hög kvalité. Samtliga
avvikelser har bedömts och ingen anmälan enligt Lex Maria har gjorts.
Alla elever har under 2020 erbjudits hälsoundersökning, hälsosamtal och vaccinationer enligt
basprogrammet.
Verksamhetschefen enligt Hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans medicinska insats gör
den samlade bedömningen att elevhälsans medicinska insats under 2020 genomfört
uppdraget på ett patientsäkert sätt.

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av och godkänner elevhälsans
patientsäkerhetsberättelse för 2020 och övergripande mål och strategier för 2021.

Helena Balte
Förvaltningschef

Åsa Hansen Algar
Verksamhetschef enligt HSL
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§ 14 2021.032 BUN

Revidering nöt- och jordnötsförbud i Alingsås kommuns förskolor och
skolor
Ärendebeskrivning
Inom kommunen råder inget generellt nötförbud utan frågan är upp till varje nämnd att
besluta om ett sådant. Barn- och ungdomsnämnden beslutade om att införa ett nöt- och
jordnötsförbud 2010-01-25 §6. Elevhälsans medicinska insats har uppmärksammat att
Alingsås kommuns förbud mot nötter, jordnötter och mandel bör utökas att även gälla sesam.

Beredning
Många barn och ungdomar är allergiska mot nötter, jordnötter, mandel och/eller sesam.
En person som är svårt allergisk kan få en livshotande allergisk reaktion om personen av
misstag får i sig det ämne som den är allergisk mot. Allergi kan även vara luftburen, vilket
innebär att en person med till exempel nötallergi kan reagera om nötter finns någonstans i
lokalerna personen vistas i.

Livsmedelsverket rekommenderar att nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö inte
förekommer som ingrediens i maten i förskolan/skola eftersom de kan ge allvarliga reaktioner
vid små mängder. Kostenheten i kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendation om
att skolmaten ej får innehålla nötter, mandel, jordnötter och sesam.

Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i
förskola och skola anger följande: ”Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller
skolans kök inte använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i
matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om det finns
barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten. Trots att nämnda livsmedel inte
används i förskolan eller skolans kök ska allergi mot dessa ändå noteras på kostintyget, i
syfte att möjliggöra hänsyn till ”spår av...”-märkningar. För att säkerställa en miljö fri från
jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna
i förskolan/ skolrestaurangen” (s.16).

Närliggande kommuner, bl.a. Lerum och Göteborgs stad har sedan en längre tid tillbaka
även inkluderat sesam i förbudet mot nötter, jordnötter och mandel. Medvetenheten kring
frågorna om allergi i allmänheten har ökat. Genom att inte servera mat med innehållande
nötter, jordnötter, mandel eller sesamfrön i förskola/skola/fritidsverksamhet samt i samma
lokaler i annan verksamhet skulle man med en förhållandevis liten åtgärd åstadkomma stor
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida68
1 av
av296

Barn- och
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arbetsutskott
Protokoll
2021-02-09

trygghet för allergiska barn och ungdomar. Förskolan och skolan ska vara en säker plats att
vistas på för de barn och ungdomar som har allergi mot nötter, jordnötter, mandel och/eller
sesam.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tidigare förbud
mot nötter och jordnötter utvidgas till att omfatta även sesam.
Expedieras till
Rektorer och enhetschefer
Skolsköterskor

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-29
Maria Salomonsson

Barn- och ungdomsnämnden

2021.032 BUN

Tjänsteskrivelse Revidering nöt- och jordnötsförbud i
Alingsås kommuns förskolor och skolor
Ärendebeskrivning
Inom kommunen råder inget generellt nötförbud utan frågan är upp till varje nämnd att
besluta om ett sådant. Barn- och ungdomsnämnden beslutade om att införa ett nöt- och
jordnötsförbud 2010-01-25 §6. Elevhälsans medicinska insats har uppmärksammat att
Alingsås kommuns förbud mot nötter, jordnötter och mandel bör utökas att även gälla sesam.

Förvaltningens yttrande
Många barn och ungdomar är allergiska mot nötter, jordnötter, mandel och/eller sesam.
En person som är svårt allergisk kan få en livshotande allergisk reaktion om personen av
misstag får i sig det ämne som den är allergisk mot. Allergi kan även vara luftburen, vilket
innebär att en person med till exempel nötallergi kan reagera om nötter finns någonstans i
lokalerna personen vistas i.
Livsmedelsverket rekommenderar att nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö inte
förekommer som ingrediens i maten i förskolan/skola eftersom de kan ge allvarliga reaktioner
vid små mängder. Kostenheten i kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendation om
att skolmaten ej får innehålla nötter, mandel, jordnötter och sesam.
Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i
förskola och skola anger följande: ”Måltidsverksamheten ska säkerställa att förskolans eller
skolans kök inte använder jordnötter, nötter, sesamfrö eller mandel, varken som ingrediens i
matlagningen eller som tillbehör. Denna rekommendation gäller oavsett om det finns
barn/elever med denna typ av matallergi i verksamheten. Trots att nämnda livsmedel inte
används i förskolan eller skolans kök ska allergi mot dessa ändå noteras på kostintyget, i
syfte att möjliggöra hänsyn till ”spår av...”-märkningar. För att säkerställa en miljö fri från
jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel ska medhavda matlådor och liknande vara förbjudna
i förskolan/ skolrestaurangen” (s.16).
Närliggande kommuner, bl.a. Lerum och Göteborgs stad har sedan en längre tid tillbaka
även inkluderat sesam i förbudet mot nötter, jordnötter och mandel. Medvetenheten kring
frågorna om allergi i allmänheten har ökat. Genom att inte servera mat med innehållande
nötter, jordnötter, mandel eller sesamfrön i förskola/skola/fritidsverksamhet samt i samma
lokaler i annan verksamhet skulle man med en förhållandevis liten åtgärd åstadkomma stor
trygghet för allergiska barn och ungdomar. Förskolan och skolan ska vara en säker plats att
vistas på för de barn och ungdomar som har allergi mot nötter, jordnötter, mandel och/eller
sesam.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tidigare förbud mot nötter och jordnötter utvidgas till
att omfatta även sesam.

Beslutet ska skickas till
Rektorer och enhetschefer
Skolsköterskor

Helena Balte
Förvaltningschef

Maria Salomonsson
Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-29
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§ 15 2021.031 BUN

Handlingsplan våldsbejakande extremism
Ärendebeskrivning
Enligt §185 2019.584 KS ska Barn- och ungdomsnämnden skicka in en reviderad
handlingsplan till kommunledningskontoret.

Beredning
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism har reviderats för att säkerställa att
informationen fortsatt är aktuell för förvaltningen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden antar den reviderade
handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.
Expedieras till
KS, KLK

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-29
Karl-Oskar Jogbratt
0322616352
2021.031 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Handlingsplan våldsbejakande extremism
Ärendebeskrivning
Enligt §185 2019.584 KS ska Barn- och ungdomsnämnden skicka in en reviderad
handlingsplan till kommunledningskontoret.

Beredning
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism har reviderats för att säkerställa att
informationen fortsatt är aktuell för förvaltningen.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnaderFörslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar den reviderade handlingsplanen mot våldsbejakande
extremism.

Beslutet ska skickas till
KS, KLK

Helena Balte
Förvaltningschef

Karl-Oskar Jogbratt
Planeringsstrateg

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-29
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Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser

1 Inledning
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.
Det finns framförallt tre olika våldsbejakande extremistmiljöer. Dessa är den autonoma miljön, vit
makt-miljön och den islamistiska extremistiska miljön.
Den autonoma miljön och vit makt-miljön kan placeras i varsin ände på en traditionell politisk skala för
att på ett enkelt sätt illustrera vissa av miljöernas politiska ståndpunkter. Samtidigt är ingen av de två
miljöerna hemmahörande i en politisk skalplacering där ett demokratiskt politiskt system beskrivs,
eftersom båda miljöerna underkänner demokratin och använder sig av odemokratiska medel i kampen
för det samhälle de uppfattar som idealt
Även inom den våldsbejakande islamistiska extremismen underkänns demokratins legitimitet och
rättssamhället som apparat för att upprätthålla styrelseskicket. Rättssamhället ska enligt ideologin
vara styrt av religiösa lagar som rimmar med den egna tolkningen av islam. (DS 2014:4 sid 40-41).
Enligt Säkerhetspolisens årsrapport från 2016 utgör dock den våldsbejakande islamismen det största
hotet mot svensk säkerhet.
Från och med den 1 januari 2018 finns ett Center mot våldsbejakande extremism vid
Brottsförebyggande rådet. Centret ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och
utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå.
Centret ska bl.a. utgöra en stödjande och samordnande kraft i arbetet mot våldsbejakande extremism,
och bidra till att utveckla det viktiga arbete som sker på kommunal nivå.
Centrets arbete föregicks av den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism (Ju 2014:18) som mellan 2014–2017 hade uppdraget att stärka det förebyggande arbetet
och förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell regional och
lokal nivå. Samordnaren viktigaste uppdrag var att ge stöd till kommunerna i att utveckla sitt lokala
förebyggande arbete.
Flera myndigheter har även utvecklat sitt förbyggande arbete och tagit fram vägledning och
handböcker för olika personalgrupper.
För barn- och ungdomsförvaltningen finns tydliga kopplingar till arbetet att förebygga våldsbejakande
extremism i skollagen.
I kap 1 4§ i skollagen framgår det att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I
5§ står även att var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och
aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Även barnkonventionen sedan 1 januari 2020 svensk lag och reglerar barnens rättigheter, artikel 13
beskriver bland annat barns rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med
respekt för andra personers rättigheter. Artikel 19 beskriver även att barn ska skyddas mot alla former
av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel
eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
Nedan följer en beskrivning av barn- och ungdomsförvaltningens arbete i Alingsås.
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2 Lägesbild
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag,
förordningar, läroplaner och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer.
Barn- och ungdomsnämnen är huvudman för alla kommunala förskolor och grundskolor och har
tillsynsansvar över fristående dagbarnvårdare, förskola och fritidshem. Skolinspektionen har
tillsynsansvar över kommunala och fristående grundskolor.
I Alingsås finns det 30 stycken kommunala förskolor och 17 stycken kommunala grundskolor. Under
läsåret 20/21 beräknas barn och elevunderlaget i verksamheten uppgå till ca 4450 elever i grundskola
och ca 1740 barn i förskola.
Barn och ungdomsförvaltningen utifrån visionen ”Lust att lära”. (Genom systematiskt arbetssätt ser vi
alla, ger alla en tillhörighet och låter alla bli sedda. Det ger en god grund för att upptäcka individer i
riskzonen gällande våldsbejakande extremism.)

3 Förebyggande arbete
Inom barn- och ungdomsförvaltningen arbetar Barn- och elevhälsan förebyggande och
hälsofrämjande och skapa förutsättningar för barn och elevers lärande.
Barn- och elevhälsan ska bidra till skapande av miljöer som främjar barns och elevers lärande,
utveckling och hälsa samt stödja dem i utveckling mot utbildningens mål.
Barn- och elevhälsan ska ha ett främjande perspektiv vilket innebär frisktänkande i stället för
risktänkande. Ett förebyggande fokus ligger på stödjande miljöer och relationer mer än fokus på
problem, brister och sjukdom. Det innebär också att se styrkor, förmågor och möjligheter.
Barnets/elevens behov av stöd ska relateras i första hand till förskolans/skolans organisatoriska nivå,
den generella. Därefter på gruppnivå vilket innebär klass/grupp eller årskurs. Stödet kan även ges på
individnivå.
Varje år gör skolorna en verksamhetsuppföljning där skolans nuläge analyseras och
utvecklingsområden pekas ut. Analyserna utgår ifrån det underlag som finns ifrån det gångna året
t.ex. resultat på nationella prov, betygsstatistik, trivselenkät, hälsosamtal, skolans egna enkäter,
analys av åtgärdsprogram och särskilt stöd. Det är rektor som leder och fördelar analysarbetet, där all
personal deltar utifrån sin komptens. Elevhälsans kompetens gör att de är särskilt viktiga i att
identifiera elever i riskzon för våldbejakande extremism.
Gällande frånvaro arbetar även förvaltningen utifrån en handlingsplan att öka närvaro i grundskola och
grundsärskola; att främja närvaro och följa upp frånvaro.
Ett av skolans viktigaste verktyg för att förebygga våldsbejakande extremism är Plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Varje skola är skyldig att årligen, i samverkan med
eleverna, upprätta en sådan plan.
I det förebyggande arbetet ingår även att vara uppmärksam på de symboler och klotter som kan peka
våldsbejakande aktivitet. Det gäller inte enbart på fysiska platser, utan likväl i mobiltelefoner eller
annan IT-utrustning.
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4 Förhindrande arbete
Inom förvaltningen arbetar elevhälsan med ett hälsofrämjande och ett förebyggande förhållningssätt.
Det hälsofrämjande arbetssättet innebär bland annat insatser i syfte att skapa en förskola/skola som
ger organisatoriska förutsättningar för såväl barns, elevers som personals möjligheter till lärande,
utveckling och välmående.
Arbetet utgår från ett salutogent perspektiv, d.v.s. utgår från det friska, att stärka eller bibehålla
barnens och elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa lärmiljöer som
främjar barnens och elevernas lärande, utveckling och hälsa. För detta krävs en regelbunden
kartläggning och analys av mönster och samband. I matrisen nedan redovisas hälsofrämjande
respektive förebyggande insatser
Det förebyggande arbetet innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Arbetet börjar med att
identifiera och kartlägga faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet. Det
behöver göras på individ, grupp och organisationsnivå. Genom att analysera riskerna underlättas
planeringen av förebyggande insatser. Samverkan med skolpersonal är av stor vikt för att förstå både
styrkor och risker som finns i den specifika lärmiljön.
Barn-/elevhälsans
inriktning
Generella insatser
på grupp- eller
organisationsnivå

Hälsofrämjande insatser

Förebyggande insatser

- Förskolan/skolan som lärrespektive omvårdnadsmiljö
- Organisationsklimat
- Ledningsstöd
- Värdegrundsfrågor.

Tidig identifiering och upptäckt samt
insatser då barn/elever exempelvis
uppvisar
- tidiga normbrytande beteenden
- frånvaro
- svårigheter i kamratrelationer

Särskilda insatser
på individnivå

Utarbetande av
åtgärdsprogram
/handlingsplan i
samarbete med
lärare/arbetslag i syfte
att undanröja det som
hindrar barnet i dess
lärande och
utveckling.

Utredningar utifrån
frågeställningen om barnet/eleven
är i behov av särskilt stödinsatser.

Stöd till
lärare/arbetslag t.ex.
handledning/konsultati
on.
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5 Samverkan
BUS, barn – ungdom – samverkan

BUS – Barn-Ungdom-Samverkan har funnits sedan 2000 och är en samverkan mellan Barn- och
ungdoms-, Kultur- och utbildnings- och Socialförvaltningen. Med stöd av folkhälsomedel fick Stöd- och
behandlingsenheten i uppdrag av BUS ledningsgrupp att under några månader på höstterminen göra
en kartläggning av hur man kan öka närvaron i skolan. Sollebrunns skola valdes ut och man
fokuserade på elever som hade lite frånvaro, som precis börjat skolka från någon lektion eller som
hade flera sena ankomster.
Effekten av denna riktade insats blev mycket god. Vårdnadshavarna och eleverna fick en positiv
upplevelse av att någon utifrån också såg de bekymmer både de och skolan känt och de var också
mycket positiva till frågorna som ställdes.
SamTidigt – Alingsåsmodellen
Alingsåsmodellen är en samverkansmodell framtagen mellan barn- och ungdomsförvaltningen och
socialförvaltningen. Syftet är att när det uppstår komplicerade situationer kring barn och ungdom, ska
modellen stödja och utveckla en samverkan som bygger på ett helhetsperspektiv kring hela individens
vardag genom ett systemteoretiskt förhållningssätt. Stödet ska genomföras på ett systematiskt sätt i
samarbete mellan skola och socialtjänst.
Samverkansmodellen har åter tagits i bruk efter att ha varit vilande tidigare läsår.Modellen finns på 7-9
skolorna.
Samordnad individuell plan, SIP
Sip ligger under Närvårdssamverkan och har gemensamma riktlinjer for kommunerna och regionen i
Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och
social problematik. Riktlinjerna bygger på samverkan och gemensamt nätverksmöte mellan den
barnet/vårdnadshavare och de professionella inom
skola, primärvård, socialtjänst, BUP, habilitering och andra samhällsaktörer. Mer information om SIP
finns att ta del av på denna sida.
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6 Åtgärder Barn- och
ungdomsförvaltningen
Här följer en sammanfattning av de åtgärder som Barn- och ungdomsförvaltningen genomför för att de
centrala riktlinjerna mot våldsbejakande extremism uppnås. Svaren är uppdelade utifrån tre nivåer.
Nivå 1. Generella förebyggande insatser
På en övergripande nivå inom förvaltningen handlar mycket om att höja medvetenheten i våra
verksamheter. Varje skola behöver identifiera sitt behov och lokala förutsättningar. Varje skola
behöver även tydligare väva in våldsbejakande extremism i plan mot diskriminering och kränkande
behandling. I arbetet finns även ett behov av att identifiera de åldrar som är mest utsatta, fokus bör till
att börja med läggas på de äldre årskurserna.
Under 2016 introducerades en handlingsplan mot väpnat våld, i samband med att handlingsplan och
informationsfolder publicerades hölls utbildningspass för all personal i förskola, fritidshem och
grundskola. Arbetet går hand i hand med arbetet mot den våldsbejakande extremismen.
Inom förvaltningen arbetar även Elevhälsan löpande med förebyggande insatser så som att bevaka
frånvaro i skolan. Genom att arbeta med trivsel/trygghet, närvaro och möjligheter för alla elever att nå
måluppfyllelse minskar riskerna för våldsbejakande extremism. Förvaltningen arbetar med systematik
att följa varje elev så att rätt insatser erbjuds.
Samverkansnätverk mellan olika förvaltningar och aktörer så som SIP och SamTidigt behöver
prioriteras och fortsätta genomföras löpande.
Nivå 2. Specifika förebyggande insatser
SAMLA, närvårdssamverkan mellan Lerum och Alingsås, syftar till att ge tidigt samordnande insatser
till barn i ett 6-18 års perspektiv vid lindrig psykisk ohälsa. Det är en närvårdssamverkan där skola,
socialtjänst och vårdcentral samverkar runt barnet. SAMLA är ett projekt med medel från Skolverket
och Socialstyrelsen för TSI, tidigt samordnade insatser. Läs mer på denna sida.
Nivå 3. Individinriktade insatser
Gällande individinriktade insatser är uppföljning av elevers frånvaro den viktigaste åtgärden för att
förhindra den våldsbejakande extremismen. Förvaltningen har en rutin för att öka närvaron i skolan.
I och med det digitala närvarosystemet inom grundskolan sker även en automatisk korrespondens ut
till vårdnadshavare om en frånvaro registreras för elev på lektionen.
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7 Källförteckning
Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser DS 2014:4
Samordnad individuell plan, SIP
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.sa
mordnadindividuellplan.html
Förebygga våldsbejakande extremism och terrorism
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-mot-terrorism-och-arbete-motvaldsbejakande-extremism/forebygga-valdsbejakande-extremism-och-terrorism/
Center mot våldsbejakande extremism
https://www.cve.se/
SAMLA
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/samla/
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Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-16
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2020.197 BUN

Tjänsteskrivelse Anmälningar om kränkande behandling
läsåret 20/21
Ärendebeskrivning
Klicka här för att skriva en kort sammanfattning av ärendet. Under sammanfattningen lägger
du även rubriken Förvaltningens yttrande vid behov.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Godkännande chef
Titel

Karin Berg
Titel
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§ 18 2021.011 BUN

Bevakning skolplikt och frånvaro
Ärendebeskrivning
Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt (7 kap. 2§ skollagen). Med bosatt i Sverige
avses enligt 29 kap. 2 § första stycket den som rätteligen ska vara folkbokförd här enligt
folkbokföringslagen (1991:481). Skollagen undantar vissa barn från reglerna om skolplikt och
rätt till utbildning, nämligen barn som visserligen räknas som bosatta i Sverige men som rent
faktiskt varaktigt vistas utomlands. Elever som avser att tillfälligt bosätta sig utomlands kan
ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Skolplikten inträder höstterminen det
kalenderår då barnet fyller sex år.
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
följer skolorna inom barn- och ungdomsförvaltningen kontinuerligt alla elevers närvaro. När
en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn starta en utredning (7 kap. 19§
skollagen). När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron
snarast anmäls till huvudmannen. Utifrån vad utredningen visar beslutar sedan rektor om en
handlingsplan att arbeta utifrån för att främja elevens närvaro.
I detta ärende redogör barn- och ungdomsförvaltningen för antalet pågående
handlingsplaner för att motverka problematisk skolfrånvaro, antalet beviljade elever som
fullgör skolplikt på annat sätt samt antalet elever folkbokförda i Alingsås som saknar
skolplacering.

Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån dokumentet ”Riktlinje för att främja närvaro
och följa upp frånvaro”. Det är en förvaltningsgemensam riktlinje som kompletteras med
lokala rutiner på respektive skola. Arbetet med att främja närvaro börjar i förskolan där också
grunden till samverkan med vårdnadshavare läggs. Insatser för att skapa ett gott klimat där
barn och eleverna känner sig trygga, mår bra och trivs i förskola och skola ska rikta sig till
alla. I skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat till elever som
riskerar att hamna i omfattande frånvaro. Respektive skola arbetar aktivt med insatser för att
främja elevers närvaro, det kan ske i samverkan med andra aktörer t.ex. inom ramen för
SAMLA, Samtidigt eller BUS-samverkan.
Arbetet utifrån Riktlinjen med att främja närvaro och följa upp frånvaro är i ett
implementeringsskede och alla skolor har kommit olika långt i processen att genomföra
frånvaroutredningar och upprätta handlingsplaner.
Enligt riktlinje för att främja närvaro och följa upp frånvaro påbörjas arbetsgången då en elev
har 15% frånvaro, vilket initialt handlar om att få en kontakt med vårdnadshavarna och
uppmärksamma dem på att frånvaron är högre än vad som förväntas. Sker ingen förändring
inom två veckor så inleds en frånvaroutredning. Om oro föreligger inleds frånvaroutredningen
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida87
1 av
av396

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-02-09

tidigare. Totalt var det 389 elever som hade 15% frånvaro eller högre, under höstterminen
2020. I detta ingår både anmäld och oanmäld ledighet.
Det finns många anledningar till att en elev kan ha en frånvaro på över 15%, längre
sjukdomsperioder så som influensa eller en semesterresa är vanliga orsaker och därför i
regel inte är en källa till oro. Under den pågående pandemin är elever också frånvarande i
större utsträckning på grund av de rådande rekommendationerna ifrån
Folkhälsomyndigheten. Det är först steget efter det som en frånvaroutredning genomförs och
det är i frånvaroutredning som det senast avgörs huruvida det är aktuellt med en
handlingsplan eller ej.
Antal pågående handlingsplaner utifrån upprättade frånvaroutredning (per 2021-01-22)

F-3
4-6
7-9
Totalt F-9

Antal, totalt
10
14
28
52

Antal, flickor
5
7
17
28

Antal, pojkar
5
7
11
23

Antal avslutade handlingsplaner
13 avslutade handlingsplaner perioden 2020-12-04 till 2021-01-22.

Antal nya handlingsplaner
11 nya handlingsplaner perioden 2020-12-04 till 2021-01-22.

Elever som fullföljer skolplikt på annat sätt
Inga elever fullgör skolplikten på annat sätt under perioden 2020-12-04 till 2021-01-22.

Antal elever folkbokförda utan skolplacering
I januari 2021 fanns totalt 12 elever i åldern 6-16 år folkbokförda i Alingsås kommun utan en
skolplacering i svensk grundskola. Samtliga av dessa elever vistas utomland sedan en tid
tillbaka, och är anmälda till Skatteverket för folkbokföringsutredning.
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Folkbokföringsutredningen genomförs för att fastställa huruvida berörda elever ska skrivas ut
från Sverige.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.
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§ 17 2021.033 BUN

Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter 2021
Ärendebeskrivning
Kommunen ansvar för att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen
går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens
egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner (Skollagen 7
kap 22§). Skolpliktsbevakning av elever inom kommunens skolor sker löpande via respektive
skolenhet, samt via central skolpliktsbevakning. Elever med hög eller oroande frånvaro
hanteras enligt särskild handlingsplan. Ärendena flöjs upp via rapportering till Barn- och
ungdomsnämnden fyra gånger per år.

Elever med skolplacering hos annan huvudman, men som på grund av omfattande frånvaro
riskerar att inte fullgöra sin skolplikt ska anmälas till hemkommunen. En anmälan av elever
med omfattande frånvaro har inkommit.

Beredning
Anmälan av elever med omfattande ogiltig frånvaro har inkommit från Montessoriskolan
Globen, i Alingsås kommun. Totalt 2 elever anmäls.

Elev i åk 7 med 81,7% frånvaro.
Elev i åk 7 med 90% frånvaro.

I ärendena beskrivs nuläge och vilka insatser och åtgärder som skolan vidtagit.

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att följa huvudmannens arbete med eleven och vid
behov samordna ytterligare insatser.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och
lägger den till handlingarna.
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Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter
Ärendebeskrivning
Kommunen ansvar för att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen
går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens
egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner (Skollagen 7
kap 22§). Skolpliktsbevakning av elever inom kommunens skolor sker löpande via respektive
skolenhet, samt via central skolpliktsbevakning. Elever med hög eller oroande frånvaro
hanteras enligt särskild handlingsplan. Ärendena flöjs upp via rapportering till Barn- och
ungdomsnämnden fyra gånger per år.
Elever med skolplacering hos annan huvudman, men som på grund av omfattande frånvaro
riskerar att inte fullgöra sin skolplikt ska anmälas till hemkommunen. En anmälan av elever
med omfattande frånvaro har inkommit.
Förvaltningens yttrande
Anmälan av elever med omfattande ogiltig frånvaro har inkommit från Montessoriskolan
Globen, i Alingsås kommun. Totalt 2 elever anmäls.



Elev i åk 7 med 81,7% frånvaro.
Elev i åk 7 med 90% frånvaro.

I ärendena beskrivs nuläge och vilka insatser och åtgärder som skolan vidtagit.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att följa huvudmannens arbete med eleven och vid
behov samordna ytterligare insatser.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Helena Balte
Förvaltningschef

Isak Esbjörnsson Bjärmark
Verksamhetsutvecklare

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-29
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-15
Karin Berg

Barn- och ungdomsnämnden

2021.001 BUN

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut BUN feb
Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska
redovisas till Barn- och ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att Barn- och
ungdomsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbeslut. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns
diarieförda på barn- och ungdomskontoret.
Central administration 2021, dnr 2020.001 BUN

Ordförande, K. Perciwall
Tillfällig stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115,
period 210111-210124.
Beslut om tillfällig stängning av öppen förskola, period 210111-210411.

Central administration 2021, dnr 2021.001 BUN

Ordförande, K. Perciwall
Beslut om undervisningens utformning i öppna skolor enligt förordning 2020:115,
period 210125-210214, 210215-210307.

Förvaltningschef, H. Balte
Delegationsbeslut tf. förvaltningschef
Period: -210218-210219
Administrativ Chef, K. Jakobsson
Yttrande/Komplettering gällande Laglighetsprövning enligt kommunallagen
(2021.022 BUN)

Verksamhetschef S. Dahlin
Yttrande till Barn- och elevombudet 1, st
Planeringsstrateg, M. Persson
Beslut att medge skolskjuts (jan), 16 st
Beslut att ej medge skolskjuts (jan), 1 st
Rektorer/förskolechefer 2020, dnr 2020.002 BUN
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Rektor S. Gustafsson, Kullingsberg/Stadsskogen
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7 1 st
Rektor T. Björk, Lendahl/Långared
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:7 1 st
Rektor A. Sundvall, Ängabo
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 1 st
Rektor U. Andersson, Bjärke område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 1 st
Rektor S. Prodér, Noltorp område
Beslut om utökad tid i förskolan, SL 8:5 2 st
Rektor M. Sandwall, Noltorp
Beslut om plats i fritidshem, SL 14:6 1 st
Rektor M. Warberg, HÖVI
Beslut om ställföreträdande rektor
Period: 210215-210219

Rektor B.Winqvist Staaf, HÖVI
Beslut om plats i fritidshem, SL 14:6 2 st

Rektor K Berntsson Brambo Centrum 7-9
Mottagand i grundskola från annan kommun, SL10:27
Anställningsbeslut 2020, dnr 2020.003 BUN
Sammanlagt 9 stycken beslut fattade under perioden 201201-201231,,

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Helena Balte
Förvaltningschef

Karin Berg
Verksamhetsutvecklare
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