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§ 14

Justering i ärendelistan
Ärendebeskrivning
På grund av tekniska problem utgår följande punkter från dagordningen:
5. Revidering nöt- och jordnötsförbud i Alingsås kommuns förskolor och skolor, 2021.032
BUN
6. Handlingsplan våldsbejakande extremism, 2021.031 BUN
7. Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2020/2021, 2020.197 BUN
8. Bevakning skolplikt och frånvaro, 2021.011 BUN
9. Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter 2021, 2021.033 BUN
10. Delegationsbeslut 2021, 2021.001 BUN
Paragrafen är justerad
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§ 15

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A) Förvaltningschefens information
1. Presentation ny verksamhetschef
2. Förvaltningens arbete med anledning av Covid-19
3. Statsbidrag Covid-19
4. Kvalitetsgranskning skolinspektionen
5. Föreläggande från arbetsmiljöverket
6. Kvalitetsdag – 16 mars
B) Främjande och förebyggande arbete, implementering skolsociala team (Sara Dahlin,
verksamhetschef)
Paragrafen är justerad
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§ 16 2021.030 BUN

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
fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling. Detta har inneburit möjlighet till kollegialt stöd.
Utdragsbestyrkande
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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
Barn- och ungdomsnämnden tar del av och godkänner elevhälsans
patientsäkerhetsberättelse för 2020 och övergripande mål och strategier för 2021.
Paragrafen är justerad
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§ 17 2021.029 BUN

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.
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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
Barn- och ungdomsnämnden tar del av och godkänner elevhälsans
patientsäkerhetsberättelse för 2020 och övergripande mål och strategier för 2021.
Paragrafen är justerad
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§ 18 2021.028 BUN

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
Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsbokslut 2020.
Protokollsanteckning
Anton César (S), Annika Olofsson (S), Anders Juhlin (S), Luzaan Eisa (S) och Jenny
Helgesson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi har full förståelse för att pandemiåret 2020 varit utmanande för våra verksamheter. Trots
förutsättningarna har all personal men även barn och elever gjort sitt yttersta för att
Utdragsbestyrkande
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utbildningsverksamheten i Alingsås ska fungera. Att nämnden gör ett underskott har sina
förklaringar både i att covid-19 pandemin tvingat verksamheter till ökade kostnader för
personal, ökat stöd etc, men även att utvecklingsinsatser för att nå budget i balans på
enhets- och verksamhetsnivå ej kunnat genomföras som planerat.
Enligt kommunallagens bestämmelser måste en kommun ersätta kommunal skolverksamhet
och fristående skolverksamhet på samma villkor trots att det kommunala skoluppdraget är
mer komplext och innebär fler delar. Kommunens förskolor och skolor har därtill ett ansvar
att alltid tillhandahålla skolplats till samtliga kommunens barn och elever.
När barn- och ungdomsnämndens egna kommunala verksamheter gör ett underskott måste
en stor andel av detta ges till fristående verksamhet. För året 2020 bokas 2,6 miljoner kronor
till att ersätta de fristående verksamheterna, alldeles oavsett deras behov eller ekonomiska
läge. Dock har de kommunala verksamheterna tre år på sig att utradera underskottet, då
faller inte pengarna ut till fristående verksamhet.
Vi socialdemokrater anser att det finns ett starkt incitament för våra verksamheter att hämta
hem underskottet under närmsta åren – trots att det är ekonomiskt kärvt. På helheten gör det
skillnad om kommunen slipper betala ut 2,6 miljoner av skattemedel till fristående
verksamhet som sedan riskeras att användas till vinstuttag i privat verksamhet. Låt istället
samtliga skattemedel komma barn och elever till nytta!
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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