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Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Elevhälsan och särskolans utvecklingsarbete
Enhetschefen för elevhälsan informerar om det förebyggande arbetet som
verksamheten arbetar med. Verksamheten har flera pågående insatser som
bland annat handlar om frånvaroarbete, föräldrakontakter och stödjande
insatser för både elever och pedagoger. Verksamheten hoppas kunna växla
om till att arbeta mer förebyggande för att undvika att behöva hantera akuta
ärenden.

Enhetschefen informerar även om elevhälsans förbättrade samverkan med
bland annat Råd och Stöd och IFO samt statistik över särskoleintegrerade
elever och särskolans utvecklingsarbete

b) Ekonomi
Förvaltningsekonomen redogör för bokslutet. Siffrorna har justerats i en
positiv riktning för sektorn jämfört med det prognostiserade resultatet.
Förändringen beror bland annat på ytterligare kompensation för löner för
2021 samt statliga retroaktiva bidrag. Det totala underskottet landar därmed
på 2,3 miljoner.

Sektorchefen redogör kort för att en genomlysning ska göras av Kultur och
Biblioteks budget. 2021 års resultat påverkades av att kulturstödet och stöd
till studieförbund redovisades i en annan budgetpott. Sektorchefen och
förvaltningsekonomen återkommer med en uppföljning till nästa utskott.

c) Uppföljning badhus
Enhetschefen för badhus redogör för badhusets situation. Pandemin
påverkade badhusets inkomster och antalet besökare halverades under
2020 och 2021 jämfört med tidigare år när antalet besökare varit mellan 12
500 och 13 500 per år.

De senaste vattenproverna som tagits har inte visat på något konstigt men
verksamheten flaggar för att bottensugen är gammal och måste bytas ut
omgående om den går sönder för att verksamheten ska kunna fortsätta ha
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öppet. Verksamheten planerar för att under året skylta och marknadsföra mer
och fortsätta arbeta för bra kvalitet med engagerade medarbetare.

Utskottet ska arbeta med frågan om badhusets framtid och ger förvaltningen i
uppdrag att under våren redovisa förutsättningarna, både vad gäller de
ekonomiska konsekvenserna och hur tillgången till badhuset påverkar
exempelvis simkunnigheten.

d) Årsredovisning
Sektorchefen går igenom årsredovisningen för 2021 som sektorn kallar
"utvecklingsåret". Sektorchefen lyfter bland annat behovet av mer analys på
lärarnivå vilket påverkar elevresultatet, besparingsarbetet med minskade
lokalkostnader, kompetensutveckling för personal för att öka elevernas
måluppfyllelse och digitaliseringsarbetet. En redogörelse görs även av
sektorns måluppfyllelse utifrån av kommunstyrelsen satta inriktningsmål.

e) Arbetsplan; mål och åtgärder sektor
Sektorchefen redogör för de mål och aktiviteter som sektorn arbetar med
övergripande utifrån kommunens inriktningsmål samt de aktiviteter som
specifika verksamheter planerar för under året.

f) Statistik elever/barn
Sektorchefen redovisar statistik av antalet elever i skolans verksamhet.

g) HME
Sektorchefen sammanfattar resultatet från den senaste HME-enkäten som
genomfördes i november 2021. Positiva resultat från enkäten är bland annat
att majoriteten ansar att arbetet är meningsfullt, medarbetare ser fram emot
att gå till jobbet och känner till arbetsplatsens mål. Utvecklingsområden som
identifierats är bland annat att öka antalet som skulle rekommendera
kommunen som arbetsgivare, minskat antalet kränkningar och förbättra
resultatet gällande arbetsbelastningen.

h) Arbetslöshet trender och analys
Rektorn för Arena Arbetsmarknad redovisar statistik från januari 2022. I
Valdemarsvik är andelen arbetslösa lägre än snittet både på regional och
nationell nivå. I gruppen utrikesfödda är andelen något högre men andelen
har minskat mycket (9,1 %) jämfört med föregående år. Bland gruppen
ungdomar är arbetslösheten lägre än snittet och även där har andelen
minskat.

4(8)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-02-22

KS-BUU §9 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

Antalet långtidsarbetslösa ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.
Insatser krävs tidigt och samverkan inom kommunen och med näringslivet är
framgångsfaktorer för att få ner siffrorna. Rektorn för Arena Arbetsmarknad
presenterar förklaringsfaktorer till statistiken, utmaningar kopplade till
arbetslösheten samt åtgärder som Arena Arbetsmarknad vidtar.

i) Genomlysa hela skolverksamheten
Rektorn för Gusums och Ringarums skolor berättar om omorganisationen
som påbörjats i grundskoleverksamhet. Arbetet påbörjades under hösten i
Gusums skola med åldersintegrerade klasser mot bakgrund av att
elevunderlaget är litet och lärare slutat. Planer finns på att fortsätta arbetet till
hösten med årskurs 6. Ett av flera förslag är att slå ihop årskurs 6 i Gusum
och Ringarum.

j) Internkontrolluppföljning
Punkten utgår.

k) Närvaro
Frånvaron har varit hög på grund av pandemin. Några veckor efter jul var
siffrorna mycket höga bland annat på Vammarskolan och Sörbyskolan.

Socialpedagogerna har arbetat mycket med frånvaron och de har haft tät
kontakt med vårdnadshavare till barn med hög frånvaro. Sektorn behöver
vara observanta på att eleverna kommer tillbaka och därför har insatser
genomförts för att elever ska ta sig tillbaka till skolan efter lov.

l) Covid -19, lägesbeskrivning
Frånvaron har varit hög i februari. Restriktionerna har försvunnit och
rektorerna arbetar med succesiv återgång.

m) Rapportering av genomförda besök av kontaktpolitiker
Ingenting att rapportera under denna punkt.

n) Aktiverad krisgrupp
Krisgruppen har aktiverats centralt för att kunna stötta upp verksamhet på
grund av en händelse i förskolan.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Patientsäkerhetsberättelse elevhälsan 2021

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2021.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över de brister som lyfts
fram i patientsäkerhetsberättelsen rörande skolsköterskeexpeditionerna så
att förvaltningen kan återkomma med förslag på åtgärder.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar på ett tillägg att föreslå kommunstyrelsen att ge
förvaltningen i uppdrag att se över de brister som lyfts fram i
patientsäkerhetsberättelsen rörande skolsköterskeexpeditionerna så att
förvaltningen kan återkomma med förslag på åtgärder.

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
beslutar enligt förslaget samt enligt Jenny Elander Eks (C) tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har som vårdgivare övergripande ansvar för den hälsooch
sjukvård som bedrivs inom skolhälsovård (SFS 2010:659,3 kap. 9 § och
SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1). Varje år måste alla vårdgivare upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten.

I Valdemarsvik har nämnden utsett en verksamhetschef som representerar
vårdgivaren och som ser till att organisationen uppfyller krav enligt
Socialstyrelsens Föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 2011:9).

Medicinskt ledningsansvar (MLA)
Verksamhetschefen har ingen medicinsk utbildning varpå det medicinska
ledningsansvaret har varit delegerat till skolläkare. MLA bistår verksamheten
med medicinsk kunskap i arbetet med att upprätta riktlinjer och rutiner. MLA
har delegation från vårdgivaren att utreda och göra anmälningar enligt Lex
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Maria och ansvarar för att varje år skriva en patientsäkerhetsberättelse som
ska delges kommunstyrelsen som vårdgivare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
02-07
Patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats 2021

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Frågor

Följande frågor ställs under dagens sammanträde:

Jonas Andersson (V)
- Lyfter frågan om möjligheten för barn- och ungdomar som bor i Gusum och
Ringarum att delta i de sportlovsaktiviteter som anordnas i Valdemarsviks
tätort. Önskar att förvaltningen ser över möjligheten att till nästa år
exempelvis utnyttja Östgötatrafikens kultur- och fritidsbiljett för grundskolan.
Svar: Sektorchefen meddelar att hon ska ta med sig frågan.
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