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Svar till revisionen gällande granskning av huvudmannens styrning och
ledning av elevhälsan.
-Barn- och ungdomsnämnden behöver säkerställa en systematisk och regelbunden uppföljning,
analys och rapportering av elevhälsans arbete. På så sätt kan nämnden värdera det arbete som
elevhälsan utför och får en grund för att vidta långsiktiga och strategiska åtgärder. Hur
kommer nämnden att åtgärda detta?
Svar: Elevhälsoarbetet ingår i enheternas systematiska kvalitetsarbete (SKA) där en
elevhälsoplan har upprättats. Kvalitetsarbetet redovisas enhetsvis enligt plan (NÖMI;
nämndens övergripande målinriktning) till Barn- och ungdomsnämnden under året. Nämnden
får även ta del av arbetet kring kränkningar på enheterna genom information om upprättande
av plan mot kränkningar och diskriminering och återkommande rapporter och avstämningar
kring ärendehantering kränkningar.
-Nämnden behöver redan utifrån befintlig uppföljning sammanställa nuläget och vidta
kortsiktiga åtgärder för att undanröja brister i tillgång, utförande och förutsättningar för
elevhälsan. Hur åtgärdar nämnden detta?
Svar: Genom de nulägesbeskrivningar som delges nämnden i NÖMI, då rektorer redovisar för
sin enhet får nämnden en lägesbild och kan därifrån vidta åtgärder för att säkerställa att
elevhälsoarbetet fortlöper enligt skollagen och upprättade planer.
- Nämnden behöver säkerställa att det finns förutsättningar för ett främjande och förebyggande
arbete i enlighet med skollagen, Hur åtgärdar nämnden detta?
Svar: Genom lägesbilder i NÖMI från enheterna samt i dialog med barn-och ungdomschef
och central elevhälsa kan nämnden ge verksamheterna förutsättningar för att ett främjande och
förebyggande arbete kan genomföras på samtliga enheter.
-Nämnden behöver säkerställa att patientsäkerhetsberättelse upprättas och rapporteras till
nämnd i enlighet med patientsäkerhetslagen. Hur åtgärdar nämnden detta?
Svar: Upprättande av patientsäkerhetsberättelse ligger inom uppdrag för utnämnd
skolsköterska med MLA (medicinskt läkemedelsansvar). Upprättandet av
patientsäkerhetsberättelse ligger i plan för kvalitetsarbetet för central elevhälsa.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. Återrapport till nämnd
sker efter att berättelsen är klar.
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