
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 2 maj 2017 

Tid och plats: kl. 10:00-12:00 Dialogtillfälle med rektorer och förskolechefer, fokusområde: 
lärmiljöer, Sessionssalen 

 kl. 13:00 Sammanträde, Astrakanen  

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson   UN 2 

2.  Godkännande av dagordning   UN 3 

3.  Informationsärenden utbildningsnämnden  
1. Allmän information från Barn och skola, Sara Damber 
2. Redovisning ekonomi, Johan Lindén  
3. Redovisning och förtydligande gällande skolrankningar inkl. SKL:s 
ÖPPNA JÄMFÖRELSER Grundskola, Sara Damber  
4. Information om skolbussar, Margaretha Ekelund-Svensson  
5. Uppdatering kring samarbete med Laholms kommun, Sara Damber 
6. Presentation av ny utvecklingsledare, Marika Forsell 
7. Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson 
8.  Allmän information från Socialtjänsten – utökad information 
gällande budget, Henrik Andersson 
9.  Information om asylsökande, Henrik Andersson 
10. SOU kulturskoleutredning ”En inkluderande kulturskola på egen 
hand”, Helene Steinlein 
 

  4 

 

4.  Hållbar och optimal grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning 
- Återkoppling Västra Karups skola, Sara Damber   
- Rivningsplan Backaskolan,  Jan Bernhardsson och Sofia Boivie  
- Redovisning gällande pågående arbete i Förslöv och Västra Karup, 
Jan Bernhardsson och Sofia Boivie  
 

Sara Damber UN   

5.  Revidering av årshjulet Sara Damber   UN 5-6 

6.  Uppföljning intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2016 
 

Henrik Andersson UN 7 

7.  Intern kontrollplan för utbildningsnämnden 2017 
  

Henrik Andersson  UN  

8.  Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden  UN 8-52 

9.  Beslutslogg utbildningsnämnden  UN 53-56 

10.  Delgivningar utbildningsnämnden 
 

  57-107 

Båstad den 25 april 2017 
 
Helena Strid 
Ordförande 

 
Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Therese Zetterström 
Dnr: UN 000001/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 

 
Val av justeringsperson  
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
 
1. Mats Lundberg (L) utses till justeringsperson och Stefan Olsson (C) till ersättare.  
 
2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, måndagen den 8:e maj kl. 17:00.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den.   
 
 
 
 
Båstad 2017-04-18    
 
 
Kommunledningskontoret
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-04-18 
Handläggare: Therese Zetterström 
Dnr: UN 000002/2017 – 900 
Till: Utbildningsnämnden  
 

 

 
Godkännande av dagordning  
 

Förslag till beslut 
Dagordningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen.    
 
 
 
 
Båstad 2017-04-18  
 
Kommunledningskontoret 
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-04-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber 

Dnr: UN 000006/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden utbildningsnämnden  
 
1. Allmän information från Barn och skola, Sara Damber 
2. Redovisning ekonomi, Johan Lindén  
3. Redovisning och förtydligande gällande skolrankningar inkl. SKL:s ÖPPNA JÄMFÖRELSER 
Grundskola, Sara Damber  
4. Information om skolbussar, Margaretha Ekelund-Svensson  
5. Uppdatering kring samarbete med Laholms kommun, Sara Damber 
6. Presentation av ny utvecklingsledare, Marika Forsell 
7. Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson 
8.  Allmän information från Socialtjänsten – utökad information gällande budget, Henrik An-
dersson 
9.  Information om asylsökande, Henrik Andersson 
10. SOU kulturskoleutredning ”En inkluderande kulturskola på egen hand”, Helene Steinlein  

 
 
Båstad 2017-04-25  
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef  Sara Damber, Skolchef  
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Datum: 2017-03-14 
Handläggare: Mikaela Sönnerstedt Olsberg 
Dnr: UN 000104/2017-600 
Till: Utbildningsnämnden 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Barn och skolas ledningsgrupp, rektor för gymnasieskolan och bildningschef 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet  
 

 
Revidering av årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet enligt Skollagen 
kap 4 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då Utbildningsnämnden beslutade att införa fler dialogtillfällen med skolledarna behöver års-
hjulet för det systematiska kvalitetsarbetet revideras. I det bifogade årshjulet finns två ytterli-
gare dialogtillfällen inlagda. Dessa har olika fokusområden.  
 
Bakgrund 
I dialogen mellan skolledare och Utbildningsnämnd i september 2016 diskuterades att införa 
fler dialogtillfällen. Detta beslutades i rapporten ”Nulägesbedömningar läsåret 2015-2016 upp-
följning”, diarienummer: UN 000500/2016-600. 
 
Aktuellt 
Årshjulet har reviderats och två ytterligare dialogtillfällen har lagts in, i april och december. 
Förslag på fokusområde är lärmiljöer och barn- och elevinflytande. Dessa områden har valts då 
de är generella områden som rör alla skolformer. 
 
Övervägande/framtid 
Förslagsvis förbereds dialogtillfällen med hjälp av frågeställningar inom fokusområdet. Fokus-
områdenas inriktning kan med fördel utvärderas i olika forum. 
 
Förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att fastställa årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
 
 
 
 
Mikaela Sönnerstedt Olsberg 
Utvecklingsledare 
Barn och skola 
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Dialog, fokusområde:
lärmiljöer

Dialog om nulägesbedömning 
Tertialuppföljning

Fastställa utvecklingsområden
Barn- och elevprognoser

Dialog om nulägesbeskrivningar 
och utvecklingsinsatser 

Redovisning av elevenkät 
Dialog, fokusområde: barn- 
och elevinflytande

Plan för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Redovisning av vårdnadshavar- 
enkät
Tertialuppföljning

Betyg och nationella prov 
Årlig nulägesbedömning 

Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling 

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut 
Nulägesbeskrivning: Behov inför nästa

års budget inklusive utvecklingsinsatser

APR 

MAJ 

JUN 
JUL 

AUG 

SEP 

OKT 

NOV 

DEC 
JAN 

FEB 

MAR     Underlag från
förskolechefer, rektorer och 

förvaltning till huvudman. 

Hanteras på närmast 
kommande 

nämndssammanträde. 

Huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet 
Skollagen kap 4 

Uppdaterat
2017-03-23
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Förslag till beslut UN 2015-12-01

Rapportering V/R	
till Analys

1
Rutiner	av	debitering	
måltidsavgifter	
gymnasieskolan

Kontroll	av	att	rutin	
samt	att	antalet	
debiteringar	är	
korrekta.

Ekonom En	gång	per	temin

Genomgång	av	
debiteringslistan	
mot	förteckning	
över	folkbokförda	
gymnasieelever

Verksamhets‐
områdeschef

V=3
R=3	
V/R=9

Konotrollmomentet	avser	minimera	risk	för	icke	rättvis	
debitering	av	måltidsavgifter	vilket	i	sin	tur	kan	leda	till	icke	
korrekta	intäkter.

2

Inackorderingsbidrag

Kontroll	av	att	
inackorderingsbidr
agen	beslutas	enl	
reglementet.

Ekonom En	gång	per	temin Genomgång	av	alla	
utbetalningar	som	
är	aktuella	för	en	
slumpmässig	
utvald	månad

Verksamhets‐
områdeschef

V=3	
R=3	
V/R=9

Kontrollmomentet	avser	minimera	risken	för	felaktiga	
beslut	av	inackorderingsbidrag	till	gymnasielever.	
Säkerställa	gymnasieelevens	rättighet	till	
inackorderingsbidrag.	

Barn	och	skola

Motivering	till	val	av	kontrollmoment

Intern kontrollplan 2016 för utbildningsnämnd i Båstads kommun
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod

sida 1 av 17
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Datum: 2017-04-25 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber  

Dnr: UN 000003/2017 – 904 
 
 

Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden, enligt 6 kap. 35-37 §§ KL. Besluten ska 
anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.  
 
 
 
 
Båstad 2017-04-25 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef Sara Damber, Skolchef  
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan av delegationsbeslut – Individ och familj, 2017-04-01 – 2017-04-19  
Anmälan av delegationsbeslut – Mikael Jakobsson, 2017-04-20  
Anmälan av delegationsbeslut – Sara Damber, 2017-04-04 
Anmälan av delegationsbeslut – Mikael Jakobsson, 2017-03-24  
Anmälan av delegationsbeslut – Individ och familj , 2017-03-01 – 2017-03-23 
Anmälan av delegationsbeslut – Henrik Wagersten, 2017-03-17  
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Delegationsbeslut 

2011 -o4- 2 4 3 I onr.\).N ... Q9..0.9..9.. 
1-0 ~3:-.. : .. 39.~ ... 

··········- ~ 

Individ och familj Båstads kommun 

2017-04-01-2017-04-19 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-03 

2017-04-03 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Vux Beslut inleda utredning boendebist 11 kap 1 § 

Gem Kostnader i samba.rid med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut enl 11 kap § 1 SoL inleda utredning yttrande 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

Organisation· 

Undemjvåer· 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

2017-04-20 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Ann-Christine Olofsson 

Gert-Inge Nilsson 

Linda Hedman · 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Socialnämnd 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

~ ~ , . : ... . ' : 

A vslagsbelopp 

1 500,00 

145 917,00 

500,00 

1 316,00 

1 316,00 

Sida 1I7 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-05 

2017-04-05 

2017-04-05 

Urvalspararnetrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

FR 6:9 FB Anmälan/Yttrande till TR om förordnande av särsldld vårdnadshavare. 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 Beslutsfattare-

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Linda Hed.man 

Linda Hed.man 

Linda Hed.man 

Urvalsdahun = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

112 154,00 

2 090,00 

56 419,00 

Sida2 / 7 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-07 

2017-04-08 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL fortsatt 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare: 

20170401 - 20170419 Beslutsfattare

.Q!]!!k;. 

Beslut: 

Personnummer * 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

400,00 
Linda Hedman 

Annelie Zerman 

Camilla Moritz 

1 993,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

65 532,00 
Linda Hedman 

Urvalsdatttm = Beslutsdatum Sida 3 I 7 
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Besluts datum 

Avser 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

FR Beslut inleda utredning yttrande vårdnhav/förm 

FR Beslut inleda utredning yttrande vårdnhav/förm 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Kontak:tp/-familj 4 kap § 1 bifall 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation: 

Undemjväer 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 Beslutsfattare: 

Personnummer * 

2017-04-20 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Magnus Andersson 

Magnus Andersson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Bes!utsdatum 

Avslags belopp 

500,00 

900,00 

Sida4/7 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

U rvalspa rametra r: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

BoU Kontaktp/-familj 4 kap § 1 bifall 

PR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL fortsatt 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

FR Beslut inleda utredning avtals godkännande 

PR Beslut inleda utredning avtalsgodkännande 

Organisation

Underniväer: 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 Beslutsfattare: 

Personnwnrner * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Josephin Brecht 

Linda Hedman 

Camilla Moritz 

Ivona Widen 

Josephin Brecht 

Josephin Brecht 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

400,00 

Sida 5 / 7 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-12 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-18 

Urvalsparametrar: 

BoU Kontak:tp/-familj 4 kap 1 § avslutas 

BoU Omplacering till HVB enl 4 kap 1 § SoL 

BoU Omplacering till HVB enl 4 kap 1 § SoL 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU Beslut Andrahandskontrakt förläng 

Organisation: 

Underniväer 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

Beslut' 

Personnummer: * 

2017-04-20 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Azal Choban 

Azal Choban 

Linda Hedman 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 6 / 7 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-18 

2017-04-19 

2017-04-19 

2017-04-19 

Urva lsparametrar: 

OrganisatioP" 

Underniväer 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

IWM.:. 

Personnummer· 

2017-04-20 

* 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

100,00 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 7 I 7 
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Beslutsdatum 

2017-04-03 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-04-20 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Linda Hed.man 

--~--~-----

Beslutsfattare: 
Urvalsdatllm = Bes!utsdatum Sida 1/8 

Orsak: 

~ 

Personnummer * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-03 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-04 

2017-04-05 

2017-04-05 

Urvalspara~etrar: 

UT Godkänd SFV 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer 

2017-04-20 

* 

~ 

Beslutsfattare 

Magnus Andersson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

Sida2 I 8 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-05 

2017-04-05 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

2017-04-06 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare 

Vux Beslut inleda utredning eru 11 kap 1 § 
Linda Hedman 

----------------------------------··· -----------·---

Period: 

Organjsation

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170401 - 20170419 Beslutsfattare: 

~ 

~ 

Personnummer 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

* 

Avslagsbelopp 

Sida 3 / 8 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-07 

2017-04-07 

2017-04-07 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

Urvalsparametrar: 

Organisation: 

Underniväer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

20170401 - 20170419 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

~-- 1:na<PT,-o-----
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-10 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

2017-04-11 

Uryalsparametrar: 

UT Beslut inleda utred kontaktp/fam.ilj 3 kap 6 § 

Vux Ansökan om bistånd 4 kap 1 § (P-34) avslag 

Period: 

Organisation· 

Undemiväer· 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

. Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

~ 

Personnummer: 

2017-04-20 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Linda Hedman 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 5 I 8 
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Besluts datum 

AYill 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

2017-04-12 

Urvalsparametrar: 

UT Godkänd SFV 

Ornanisation' 

Undemiyåer 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

J osephln Brecht 

~· 

Beslutsfattare· 
Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 6 I 8 

~ 

Beslut" 

Personnummer· * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-12 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-13 

2017-04-18 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut Andrahandskontrakt förläng 

Organisation· 

Undemivåer 

Handläggare· 

20170401 - 20170419 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 7 I 8 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-18 

2017-04-19 

2017-04-19 

2017-04-19 

2017-04-19 

2017-04-19 

2017-04-19 

Urvalsparametrar: 

----------
Vux Beslut Andrahandskontrakt 

Vux Beslut Andrahandskontrakt förläng 

20170401 - 20170419 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-04-20 

Orsak 

Beslutsfattare 

------------~------

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Bes)utsfattare: Urvalsdatum = Beslutsdatum 

r 

Personnummer: * 

Avslags belopp 

Sida 8 I 8 
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illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 
BÅSTAIJC.;; ~-o:·Jl,llUN 

Ul:bildnings'-,ämn en 

anr.B1~.:.~9.~~.0. 3 / 
2a\ 1- - ~-~Y ... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildnings"ffämnde·n·· 

Nr enligt 
delega-

0 
t 

t
. a um 
tons-

ordning 

Diarienr Ärendebeskrivning 

-- 'Antagen 

Underskrift 
Datum 

2017-04-20 
Namnförtydligande 

Mikael Jakobsson 

Underskrift 

Lagrum Beslut Delegat 

GYF7:8 - Mikael Jakobsson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn &skola 

Delegationsbeslut 

BÅSD~DG KOMMUN 
Uibildningsnämnden 

2017 -04- 0 4 
o u. N 6oooo~ / nr ............................. 2/ 

.... 2..Q . ~.1 ... ~ .. J.Q.:-1 .. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

UN/U019 2017-04-04 UN000043/ Beslut om fullgörande av Skall kap 7 § 15 
2017-600 utbildningen efter skolpliktens 

upphörande 

UN/U019 2017-04-04 UN000195/ Beslut om fullgörande av Skall kap 7 § 15 

Underskrift 
Datum 

2017-04-04 
Namnförtydligande 

Sara Damber 

2017-600 utbildningen efter skolpliktens 
upphörande 

Beviljas Sara Damber 

Beviljas Sara Damber 
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ITT] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

Delegationsbeslut 2011 -o3- 2 1 I 
I 'N rv\QQ.Q.~ 

om.V. ...... V--d···Ö 
2.,0\ 1 .. :.3 .... ~ ........ . .......... .. .... .... ~ · 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

Nr enligt 
de lega-

Datum 
tions-
ordning 
U061 2017-03-01 

U061 2017-03-01 

Underskrift 
Datum 

2017-03-24 
Namnförtydligande 

Mikael Jakobsson 

Diarienr 

210 

211 

Underskrift 

Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 

Förlängd stud ietid 4 år 16:15,18:5 170301 Mikael Jakobsson 

Förlängd studietid 4 år 16:15,18:5 170208 Mikael Jakobsson 
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Delegationsbeslut 

Bfl~STADS KQMMUN 
Ullil!dningsr;2.rrmden 

2017 -03- 2 7 
Dm.V ...... 9..~.Q.ffi3 ( 
.. 1.:9. .~.1. ::: .. ~.Q.~ .... 

Individ och familj Båstads kommun 

2017-03-01-17-03-23 

28



Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-02 

2017-03-02 . 

2017-03-03 

2017-03-03 

2017-03-03 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

BoU Utredning avslutas enl 11 kap §§ 1,2 SoL med åtgärd 

BoU Beslut Intematboende 

BoU Beslut Intematboende 

BoU Beslut Intematboende 

Orgapisation

Undemivåer 

Handläggare· 

20170301 

-.,,._ 

- 20170323 Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Uryalsdatnm = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

2 960,00 

3 100,00 

1,00 

Sida 1I12 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 
.,_ 

Besluts datum Beslut Orsak Beviljat A vslagsbelopp 

Avser Beslutsfattare 

2017-03-03 Vux L VM Särskild kostnad bifall 1 200,00 
Ivona Widen 

2017-03-03 Vux Övr Boendeb övrigt bistånd 4 kap 1 § beviljas 18 400,00 
Ivona Widen 

2017-03-03 Vux Övr Boendeb övrigt bistånd 4 kap 1 § beviljas 1,00 
Ivona Widen 

2017-03-07 BoU Beslut Intematboende 3 380,00 
Linda Hed.man 

2017-03-07 Bo U Utredningskostnad enl 4 kap 1 § SoL bifall '·' 220,00 
Linda Hed.man 

2017-03-07 BoU Utredningskostnad enl 4 kap 1 § SoL bifall 216,00 
Linda Hed.man 

2017-03-07 BoU Utredningskostnad enl 4 kap 1 § SoL bifall 216,00 
Linda Hed.man 

2017-03-07 BoU Utredningskostnad enl 4 kap 1 § SoL bifall ...... 217,00 
Linda Hed.man 

2017-03-07 BoU Utredningskostnad enl 4 kap 1 § SoL bifall 'r. 

7 500,00 
Linda Hed.man 

!!rval~narametrar: Period: 20170301 - 20170323 )2e§jut§fattru:e: 
Urvalsdatum = Besluts datum Sida2 I 12 

Ornanisation- Qruk;. 

Underniväer mlllt 

Handläggare: EernQnnummer· * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-07 

2017-03-08 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

BoU Utredningskostnad enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation· 

Undemjvåer 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare· 

~ 

lkfilill:. 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hed.man 

Avslags belopp 

216,00 

~----------------------------

Gert-Inge Nilsson 

45 489,00 
Linda Hed.man 

45 489,00 
Linda Hed.man 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 3I12 
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Beslutsdatum 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-13 

2017-03-13 

2017-03-13 

Urya lspa ram etrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24. 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall ' 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

..... _ 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoI; avslutas 

Organisation· 

Underniväer 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Camilla Moritz 

Taina Virmalainen 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

38 550,00 

105 944,00 

59 322,00 

30 528,00 

2 500,00 

252,00 

Sida 4I12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-13 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-15 

2017-03-15 

Urvalsparam~trar: 

BoU Råd o stöd 4 kap 1 § avslutas 

------- --- ---------·---------- -~-------

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation" 

Underniväer 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-03-24 

Beslutsfattare: 

.Qmk 

. Beslut 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Taina Virmalainen 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

100,00 

43 750,00 

43 750,00 

131 796,00 

3 147,00 

Sida 5/12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017~03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

Urvalspara~trar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation' 

Undemivåer: 

Handläggare· 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

Qmk;. 

~ 

Personnummer 

2017-03-24 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Uryals<lattnn = 

Avslagsbelopp 

1 050,00 

3 370,00 

3 147,00 

6 294,00 

6 294,00 

6 294,00 

6 294,00 

6 294,00 

6 294,00 

Besluts datum Sida 6I12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-15 

2017-03-16 

2017-03-16 

2017-03-17 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

FR Beslut inleda utredning avtalsgodkännande 

FR Beslut inleda utredning avtalsgodkännande 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare: 

Organisation· 

Un<lernivåer: 

Handläggare: Personnummer: 

2017-03-24 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Gert-Inge Nilsson 

Gert-Inge Nilsson 

Gert-Inge Nilsson 

J osephin Brecht 

J osephin Brecht 

Urva!sda!um = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 147,00 

Sida 7 I 12 
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Beslutsdatum 

2017-03-17 

2017-03-17 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

Urva!sparametrar; 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

PR Beslut inleda utredning avtalsgodkännande 

Gem Kos1nader i samband med insats bifall 

BoU Vård med placering utom egna hemmet enl 4 kap 1 § SoL bifall 

BoU Vård med placering i familjehem enl 4 kap 1 § SoL påbörjas 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

PR Avtal om vårdnad enl FB 6:6 godkänt 

PR Avtal om vårdnad enl FB 6:6 godkänt 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation: 

Undernivåer. 

Handläggare; 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer· * 

2017-03-24 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

J osephin Brecht 

46 060,00 
Linda Hedman 

AnjaMöller 

AnjaMöller 

Azal Choban 

Gert-Inge Nilsson 

J osephin Brecht 

Josephin Brecht 

Nicolina Carlsson 

Urva]sdatum = Beslutsdatum Sida 8I12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-20 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

Urvalsparametrar 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

Organisation· 

Qndemivåer 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

2017-03-24 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Nicolina Carlsson 

J osephin Brecht 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 9I12 
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Besluts datum 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

Urvalsiarametrar-

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Bo U L VU Omprövning om fortsatt vård enl 13 § 

Bo U L VU Övervägande fortsatt hemlig vistelseort 

Bo U L VU Omprövning om fortsatt vård enl 13 § 

Bo U L VU Övervägande fortsatt hemlig vistelseort 

BoU L VU Omprövning om fortsatt vård enl 13 § 

Bo U L VU Övervägande fortsatt hemlig vistelseort 

BoU L VU Omprövning om fortsatt vård enl 13 § 

BoU L VU Övervägande fortsatt hemlig vistelseort 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

20170301 - 20170323 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare-

Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer: * 

2017-03-24 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 10 / 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-22 

2017-03-23 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare· 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare: Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Nicolina Carlsson 

Taina Virmalainen 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

400,00 

Sida 11I12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-23 , 

2017-03-23 

Urvalsoarametrar: 

BoU Extern Öppenvård bifall 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

Organisation' 

Undemivåer· 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer * 

2017-03-24 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urva]sdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

47 300,00 

Sida 12 I 12 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-01 

Urvalsparametrar: 

UT Beslut inleda utredn familjehem 6 kap 6 § 

-----·· ---

20170301 - 20170323 
Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

" · .. 

...... 

··-- -- ---·· - · ----

Beslutsfattare: 

Personnummerz. * 

Orsak 

Beslutsfattare 

AnjaMöller 

Urvalsdatum = Bes!utsdatum 

Avslags belopp 

Sida l / 11 
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Besluts datum 

Avser· 

2017-03-01 

2017-03-01 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-02 

Urvalsparametrar: 

Vux Utredningskostnad mm 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Period· 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

~ 

Personnummer;. * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Ivona Widen 

Ivona Widen 

Uzya!sdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

200,00 

566,00 

Sida2I11 
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Besluts datum 

Avser 

2017-03-02 

2017-03-02 

2017-03-03 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredillng L VM 7 § 

Vux Beslut inleda utredillng enl 11 kap 1 § 

20170301 - 20170323 
Ornanjsation: 

Undernivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum.: 2017-03-24 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

AnjaMöller 

Linda Hedman 

Beslutsfattare· Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida3 / ll 

Personnummer: * 
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Besluts datum 

Avser 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-06 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

Uryalsparametrar: Period: 

Organisation

Undemiyåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare: 

Personnummer~ * 

Orsak 

Beslutsfattare 

A vslagsbelopp 

-~------~------

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida4I11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-07 

2017-03-08 

2017-03-09 

2017-03-09 

Urvalsparametrar: 

Organisation' 

Undernivåer; 

Handläggare· 

20170301 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

- 20170323 Beslutsfattare· 
Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 5I11 

Qmk 

Beslut: 

Personnummer • * 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

Beslutsdatum A vslagsbelo:p:p 

Beslutsfattare 

2017-03-09 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 
Nicolina Carlsson 

2017-03-09 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 
Nicolina Carlsson 

2017-03-09 

2017-03-09 

2017-03-10 

Vux Övr Boendeb övrigt bistånd 4 kap 1 § bifall 

2017-03-10 

2017-03-10 

2017-03-10 

-------- ------------· ----

Urvalsparametrar: 20170301 - 20170323 Beslutsfattare: Urvalsdatmn = Beslutsdatum Sida 6I11 

Organisation: 

Undernjvåer: 

Handläggare: Personnummer:'" * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-13 

2017-03-13 

2017-03-13 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-14 

2017-03-15 

2017-03-15 

Urvalsparametrar: 

Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-24 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare· 
Uryalsdatum = Beslutsdatum Sida 7 I 11 

Personnummer' * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-16 

2017-03-16 

2017-03-16 

2017-03-16 

2017-03-17 

2017-03-17 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03·-24 

Vux övr Boendeb övrigt bistånd 4 kap 1 § beviljas 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 Beslutsfattare: 

Personnummer: • * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Uryalsdatrnn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1485,00 

Sida 8/11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-20 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

Uryalsparametrar: 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare: 

~ 

~ 

Personnummer: • 

2017-03-24 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

U)Valsdatti;n = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 9/11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-21 

2017-03-22 

2017-03-22 

Urvalsparametrar: 

UT Familjehem medgivande enl 6 kap 6 § SoL 

UT Familjehem medgivande enl 6 kap 6 § SoL 

20170301 - 20170323 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

~ 

Personnummer:· 

2017-03-24 

..... 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 10I11 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-03-23 

2017-03-23 

Urvalspararnetrar: 

----------··-----~ 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Utredningskostnad mm 

~ 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare: 

20170301 - 20170323 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Bes] utsfattare: 

~ 

Beslut: 

Personnummer: 

2017-03-24 

.... 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

----·-----

Maj-Britt Zimmerman 

Maj-Britt Zimmerman 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

568,00 

Sida 11I11 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut 
BÅSTl\DS K01Jl\fl.UN 

Utbildning::: -,ämnden 

2017 -03- 1 6 
Dnr .. U.N ... OQQ0 .. 2.3 / 
... 2.9.L1:.:: .. 9 .Q.Y ... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

. - -. -
• 

• • . -
UN/U024 2017-01-16 

UN/U024 2017-01-04 

UN/U024 2017-01-26 

UN/U024 2017-01-26 

UN/U024 2017-01-26 

UN/U024 2017-01-04 

UN/U008a 2017-01-27 

UN/U024 2017-01-27 

UN/U024 2017-02-24 

UN/U024 2017-02-17 

UN/U016 2017-02-07 

UN/U016 2017-02-07 

UN/U024 2017-02-24 

UN/U024 2017-02-24 

UN/U026a 2017-03-13 

UN/U008a 2017-03-14 

Underskrift 
Datum 

2017-03-14 
Namnförtydligande 

Henrik Wagersten 

UN000674/ 
2016-460 

UN000692/ 
2016-460 

UN000047/ 
2017-460 

UN000045/ 
2017-460 

UN000048/ 
2017-460 

UN000693/ 
2016-460 

UN000646/ 
2016-600 

UN000068/ 
2017-460 

UN000072/ 
2017-460 

UN000077/ 
2017-460 

UN000082/ 
2017-600 

UN000081/ 
2017-600 

UN000069/ 
2017-460 

UN000091/ 
2017-460 

UN000102/ 
2017-600 

UN000096/ 
2017-600 

Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Avslås Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om utökning av Skall kap 8 § 5 Beviljas Henrik Wagersten 
vistelsetid i förskola 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Avslås Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Avslås Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om mottagande i Skall kap7§5b Utskrivning Henrik Wagersten 
grundsärskolan ur särskola 

Beslut om mottagande i Skall kap7§5 Beviljas Henrik Wagersten 
grundsärskolan 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Avslås Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om att bevilja och avslå Skall kaplO§ 32-33 Avslås Henrik Wagersten 
skolskjuts 

Beslut om utökning av Skall kap 14 § 5 Beviljas Henrik Wagersten 
vistelsetid i fritids 

Beslut om utökning av Skall kap 8 § 5 ' Beviljas Henrik Wagersten 
viste)setid i förskola 
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: 2017-04-18 Till: Utbildningsnämnden  

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber  

Dnr: UN 000005/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg utbildningsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden daterad 2017-04-18 godkänns.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg.  
 
Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning.  
 
 
 
 
 
 
Bildning och arbete  Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef   Sara Damber, Skolchef  
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-04-18 
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2017 
 

 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2017-04-18 
 

 

       

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-datum 
(*2) 

KS 2014-05-07, § 116 
Hållbar och optimal för-
skole- och grundskole-
struktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning 
(f.d vårdnadshavarenkät 
2014) 

UN 
000266/ 
2015-600 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag som belyser och ana-
lyserar dessa frågeställningar:  

- Likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor  
- Framtida kompetensförsörjning  
- Förskole- och skollokaler som lever upp till skollagens krav på tids-

enliga lärmiljöer och arbetsmiljölagens krav  
2. Uppdraget följs upp vid varje ordinarie sammanträde med välfärdsut-

skottet.  

Skolchef  UN 2016-12-
13 Ta fram en 
tidsplan för 
samtliga för-
skole- och 
grundskoleen-
heter med 
beaktande av 
ekonomi och 
kompetensför-
sörjning 

 

UN 2016-01-19, § 9 
NIU (Nationell idrottsut-
bildning) ansökan, Aka-
demi Båstad gymnasium 

UN 
000013/ 
2016-600 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inleda samarbete med Svenska tennisför-
bundet avseende Nationellt godkänd idrottsutbildning inom tennis. 

2. Därefter ansöka hos skolverket om tillstånd att anordna sådan utbild-
ning. 

 
 
 
 

Bildnings-
chef  

Ej aktuellt för 
närvarande 

 

UN 2016-03-15, § 33 
Systematiskt kvalitetsar-
bete- nulägesbedömning-
ar och utvecklingsinsatser 
2017 

UN 
000021/ 
2016-600 

2. Uppdra förvaltningen att ta fram förslag till åtgärdsplan för kompetens-
försörjning och personalrekrytering. 

3. Uppdra förvaltningen att ta fram förslag till långsiktig personalstrategi. 

4. Återkoppling av punkt 2 och 3 redovisas kvartalsvis till Utbildnings-
nämnden 

Skolchef/ 
Bildnings-
chef 

Pågår juni och decem-
ber 2017 samt 
juni och decem-
ber 2018 
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

 

UN 2016-08-23, § 90 
Implementering av obliga-
toriskt bedömningsstöd 
för årskurs 1 -3  

UN  
000254/ 
2016-600 

B) Uppdrar åt förvaltningen att skapa en god systematik och struktur för 
registrering och uppföljning av resultat på skolnivå och kommunnivå. 

C) Uppföljning av resultaten på skolnivå och kommunnivå efter avslutat 
läsår. 

Ut-
vecklings-
ledare  

  

UN 2016-12-13, § 132 
Samverkan med Laholms 
kommun om grundskola 
F-9  

UN  
000666/ 
2016-600 

Fastställa letter of intent gällande grundskoleplatser i Hemmeslövsområ-
det. 

Skolchef  UN återremit-
terar till för-
valtningen 
2016-12-13 
för förtydli-
gande. Åter på 
UN 2017-01-
10 med förslag 
till KS att fast-
ställa ”Letter 
of intent”. KS 
återremitterar 
ärendet för 
klarläggande 
2017-02-01 

 

UN 2016-12-13, § 131 
Svar på motion - skol-
skjutsar och kamrater  

UN  
000664/ 
2016-460 

Svar på motion - skolskjutsar och kamrater Skolchef  UN beslutar 
2016-12-13 
föreslå KF: 
avslag på mot-
ionen. KS be-
slutar 2017-
02-01 att 
ärendet åter-
remitteras 
med inriktning 
att försöka 
lösa frågan 
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

UN 2017-01-10, § 7 
Svar på motion - skolbuss-
trafik  

UN  
000696/ 
2016-460 
 

Svar på motion - skolbusstrafik Skolchef  UN beslutar 
2017-01-10 
föreslå KF: 
avslag på mot-
ionen. KS be-
slutar att 
ärendet åter-
remitteras 
med inriktning 
att försöka 
lösa frågan 
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Datum: 2017-04-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson och Sara Damber  

Dnr: UN 000004/2017 – 900 
 
 

Delgivningar utbildningsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser om särskild vikt för nämnden delges.  
 
1. Inspektion på HVB-hemmet Ekan i Båstads kommun  
(dnr: UN 000107/2017-600) 
2. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 2017 – 2017-04-15  
(dnr: UN 000046/2017-600)  
3. Ekonomirapport januari-mars 2017 
(dnr: UN 000209/2017-600)  
4. Verksamhets- och patientberättelse för elevhälsans medicinska del 2016  
(dnr: UN 000083/2017-600)  
5. Verksamhetsberättelse – Dramaverksamheten på kulturskolan i Båstads kommun hösten 
2016 (dnr: UN 000083/2017-600)  
6. Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad lokalanvändning 
(dnr: UN 000201/2017-600) 
7. Slutrapport från Arbetsmiljöverket gällande skoltillsyn  
(dnr: UN 000150/2015-600) 
 
 
 
 
Båstad 2017-04-25 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef  Sara Damber, Skolchef  
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'" Inspektionen för vård och omsorg 

Avdelning syd 
Alexandra Björkhem 
Alexandra.Bjorkhem@ivo.se 

BEGÄRAN 

2017-03-15 Dnr 8.4.2-9989/2017-1 1(3) 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kopia till: Föreståndare Ekan 
Båstad kommun []LIST D'-' vo• r11JUN 

Å 
,-, i. v , \. I · 1111 

269 80 B STAD Uibildningsnärnnden 

IVO kommer till HVB Ekan för en 
inspektion 

2017 -03- 1 6 
Dnr.~J. .\\J .. Q~~.Q} / 
. '.?:0..~.:1. .:: .. ~CP. ....... . 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att inspektera HVB 
Ekan under 2017. Vi kontaktar föreståndaren på Ekan för att boka tid. 

Trygghet och säkerhet står i fokus i 2017 års tillsyn av HVB 

För att kunna bedöma om de barn och unga som är inskrivna på ert 
HVB har det trygg och säkert kommer vi att granska följande områden: 

0 bemanning 

0 personalen och föreståndares kompetens 

0 barns och ungas möjlighet till att vara delaktiga 

0 avvikelsehantering 

0 lokaler 

0 inskrivnings- och lämplighetsbedömningar 

0 hur verksamheten förebygger, uppmärksammar samt agerar vid 
kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteende 

0 hur verksamheten genomför förbättringar utifrån synpunkter, 
klagomål och rapporter 

0 hur en drogfri miljö ska upprätthållas 

0 att utdrag ur misstanke- och belastningsregister har hämtats in 
innan anställning. 

Att redogöra för vid inspektionen 
Vid inspektionen vill vi intervjua föreståndaren eller annan person med 
ansvar för verksamheten. Den som bedriver verksamheten utser lämplig 
person som deltar i intervjun. Vid inspektionen ska föreståndaren eller 
den utsedda ansvariga personen kunna redogöra för ovan nämnda 
granskningsområden. IVO kommer även att intervjua representanter för 
personalen och samtala med de barn och ungdomar som så önskar. 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box4106 

Telefon 010-788 50 00 
registrator.syd@ivo.se 
www.ivo.se 

Fax +46 10 788 56 44 
Org nr 202100-6537 

20312 MALMÖ 
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Inspektionen för vård och omsorg 2017-03-15 Dnr 8.4.2-9989/2017 

Begäran om handlingar 
Inför vår inspektion begär vi in följande handlingar från er: 

0 Bifogad lista över personalens och föreståndarens kompetens 

0 Bifogad bemanningslista 

0 Avidentifierade kopior av verksamhetens tre senaste 
inskrivningsbeslut med tillhörande dokumentation av 
lämplighets bedömningen. 

Vi ber er att fylla i de bifogade listorna och skicka dem tillsammans 
med övriga kopior och dokumentation till oss senast den 6 april 2017. 
Kom ihåg att ange verksamhetens namn på handlingarna. Om ni vill 
fylla i listorna direkt på er dator kan ni få dem via e-post. Skicka er 
förfrågan till alexandra.bjorkhem@ivo.se. 

Information till barnen och ungdomarna 

Inför inspektionen är det viktigt att barnen och ungdomarna har tagit 
del av information om IVO:s roll och syftet med våra inspektioner. Vi 
vill därför uppmana er att visa filmen "IVO för dig på HVB eller 
stödboende" för dem. Filmen är tillgänglig på www.ivo.se/barnochunga 
och finns översatt till ett flertal språk. 

I filmen framgår det också hur de kan komma i kontakt med IVO vid 
andra tillfällen än vid inspektionen. 

För att påminna barnen och ungdomarna om att denna möjlighet finns, 
skriv gärna ut och häng upp affischen om IVO:s barn och ungdomslinje 
på lämplig plats i verksamheten. Affischen kan laddas ned på 
www.ivo.se/barn-och-ungdomslinjen-affisch. 

Vi kommer att prata med barnen och ungdomarna om hur det är i 
verksamheten, om de får stöd och hjälp, hur personalen är och om de 
känner sig trygga och säkra i verksamheten. 

Övrigt 
Tillsynen utförs av inspektörerna Alexandra Björkhem, 010-788 56 23 
och Marie Eldors, 010 - 788 50 23 

Vid kontakt med IVO i detta ärende uppge diarienummer 8.4.2-
9989/2017 

Inspektören Alexandra Björkhem 

2(3) 
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Inspektionen för vård och omsorg 2017-03-15 Dnr 8.4.2-9989/2017 

Bilagor till detta meddelande 

• Formulär om personalens kompetens 

• Formulär om bemanning 
• HVB Information om aktuell lagstiftning 

Tillsyn av HVB 

Inspektionen för vård och omsorg ska regelbundet inspektera stödboenden och 
hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn eller unga. Vi ska inspektera 
varje boende minst en gång per år och inspektionen kan vara anmäld eller 
oanmäld. I anslutning till en inspektion ska vi samtala med de barn och unga som 
samtycker till det (3 kap. 19 § socialtjänstförordningen, 2001 :937). 

3(3) 
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Inspektionen för vård och omsorg Ärende:9989/2017 

Uppgifter om personal och verksamhet 

Namn på verksamheten: ........................................................................................................................... . 

Datum: ..................................................................... . 

Ange alla nu anställda och personer som har uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande (för praktikanter behöver inte utbildning och erfarenhet anges). 

Initialer Anställningsform: Anställd Datum (år, månad, dag Eftergymnasiala Tidigare Får personalen 
(ange funktion och kod: t.ex. eller för kontroll av utbildningar och erfarenhet av introduktion, 
beh ass:l) 

Uppdrag registerutdrag* dess omfattning liknande arbete handledning och 
O = tillsvidareanställd 

fr.o.m. från Polismyndigheten (år/poäng) (ange erfarenhet och kompetens-
1 = visstidsanställd antal år) 
2 = timanställd (år, samband med 

(ex. socionom, utveckling (HSLF-FS 
socialpedagog, 

3 = uppdrag, konsulter månad, anställningen) (observera behandlingsassistent) 2016:55)? Svar: ja, 

4 = praktikanter dag) även t.ex. vaktmästare, kockar nej 
5 =övrigt etc. omfattas) eller delvis (ex. på vad i 

så fall) 

1 
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Inspektionen för vård och omsorg Ärende:9989/2017 

*OBS! Ange det datum då kontroll av registerutdrag faktiskt har utförts, vilket inte behöver vara samma datum som utfärdandedatum. 

Initialer Anställningsform: Anställd Datum (år, månad, dag Eftergymnasiala Tidigare Får personalen 
(ange funktion och kod: t.ex. eller för kontroll av utbildningar och erfarenhet av introduktion, 
beh ass:l) 

Uppdrag dess omfattning liknande arbete handledning och 
0 = tillsvidareanställd registerutdrag* 

fr.o.m. från Polismyndigheten (år/poäng) (ange erfarenhet och kompetens-
1 = visstidsanställd antal år) 
2 = timanställd (år, samband med 

(ex. socionom, utveckling (HSLF-FS 
socialpedagog, 

3 = uppdrag, konsulter månad, anställningen) (observera behandlingsassistent) 2016:55)? Svar: ja, 

4 = praktikanter dag) även t.ex. vaktmästare, kockar nej 
5 =övrigt etc. omfattas) eller delvis (ex. på vad i 

så fall) 

*OBS! Ange det datum då kontroll av registerutdrag faktiskt har utförts, vilket inte behöver vara samma datum som utfärdandedatum. 

Avslutande fråga: 

2 
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\ /(\ 
Inspektionen för vård och omsorg Ärende:9989/2017 

I tillståndsbeviset alternativt informationen i IVO:s omsorgsregister (verksamhetsbeskrivning}, finns uppgifter om verksamheten. Stämmer informationen? 
(om inte, ange förändringen) 

3 
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Inspektionen för vård och omsorg 2017-01-10 Ärende: 9989/2017 1 (1) 

Avdelning 
Huvudhandläggare 

Uppgifter om bemanning 
Formuläret ifyllt av: 

Verksamheten namn: 

Datum 

Antal inskrivna barn/ungdomar den första innevarande månad: 

Antal pojkar: Antal flickor: Åldrar( åldersspann): 

Uppge bemanning (behandlingspersonal/vård- och omsorgspersonal) i verksamheten 
dagtid, kvällar, nätter och helger: 

Aktuell bemanning i relation till antalet inskrivna 

Antal Antal personal Antal personal Antal personal dagtid 
personal em/kvällstid natt helg 
dagtid vardag 
vardag 

Bemanning vid full beläggning 

Antal Antal personal Antal personal Antal personal dagtid helg 
personal ern/kvällstid natt 
dagtid vardag 
vardag 

Om bemanningen under helger (kväll och natt) skiljer sig från bemanning vardag (kväll 
och natt) ange i så fall här hur helgbemanningen ser ut 

Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 
registrator@ivo.se 
www.ivo.se 

Org.nr 202100-6537 
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Inspektionen för vård och omsorg 2017-01-27 1(5) 

Bilaga 1 - HVB 

Information om aktuell lagstiftning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar under 2017 tryggheten och säkerheten 
på HVB som tar emot barn eller unga. Här följer information om aktuell lagstifning inom 
följande fyra områden som ingår i tillsynen: 

0 Inskrivningsbeslut- och lämplighetsbedömning 

0 Personalens och föreståndarens kompetens 

0 Bemanning 

0 Hantering av synpunkter, klagomål och rapp01ier 

lnskrivningsbeslut- och lämplighetsbedömning 

Enligt 3 kap. 11 §socialtjänstförordningen (2001 :937), SoF, sker inskrivning på hem för 
vård eller boende efter ansökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning om inte 
huvudmannen bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för 
inskrivning ska denne meddela IVO vad som gäller. Vid inskrivningsbeslutet ska det 
särskilt kontrolleras att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, 
utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt. 

Den 1 november 2016 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem 
för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55) i kraft. 

Av 3 kap. 1 § HSLF-FS 2016:55 framgår att bestämmelser om att den som beslutar om 
inskrivning särskilt ska kontrollera att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes 
behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt finns i 3 kap. 11 § 
SoF. 

Av 3 kap. 2 § i ovan nämnda föreskrift framgår att om socialnämnden ansöker om 
inskrivning för en person, ska den som beslutar om inskrivningen vid 
lämplighetsbedömningen utgå från nämndens 

0 bedömning av vilket behov av vård som personen har 

0 redogörelse för omständigheterna i övrigt kring personen. 

Av 3 kap. 3 § i ovan nämnda föreskrift framgår också att vid lämplighetsbedömningen ska 
den som beslutar om inskrivningen särskilt beakta hur personens behov av vård kan 
tillgodoses med hänsyn tagen till 

0 de arbetssätt och metoder som hemmet använder 

0 personalens kompetens. 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 6202 
102 34 Stockholm 

Telefon 010-788 50 00 
registrator@ivo.se 
www.ivo.se 

Org.nr 202100-6537 
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n\/f\ inspektionen för vård och omsorg 2017-01-27 2(5) 

Det ska även göras en bedömning av om vården kan ges under trygga och säkra former. 
Vidare ska det beaktas om placeringen kan innebära en negativ påverkan mellan de 
placerade personerna. 

Allmänna råd 

Det bör beaktas om skillnader i problembild, ålder och mognad samt kön mellan de 
placerade personerna kan komma att påverka placeringen negativt. 

Av 3 kap. 4 § i ovan nämnda föreskrift framgår att om ett hem för vård eller boende 
bedöms lämpligt för den person som ansökan om inskrivning gäller, ska bedömningen 
dokumenteras. 

Personalens och föreståndarens kompetens 

Av 3 kap. 3 §socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, framgår att insatser inom socialtjänsten 
ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Av 5 kap. 1 § HSFL-FS 2016:55 framgår att en föreståndare vid hem för vård eller boende 
ska ha den sammantagna kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp 
verksamheten. 

Föreståndaren ska ha 

0 en högskoleutbildning vars innehåll är relevant för den verksamhet som bedrivs vid 
hemmet, 

0 eifarenhet av liknande verksamhet, och 

0 personlig lämplighet. 

Allmänna råd 

Högskoleutbildningen bör omfatta minst 180 högskolepoäng och 
kan ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. 

Vidare bör föreståndaren ha 

0 kunskap om den målgrupp som hemmet är avsett för och målgruppens 

vårdbehov, 

0 kunskap om de arbetssätt och metoder som är relevanta för målgruppen, 

0 kunskap om regelverket inom socialtjänstens område som gäller 

den målgrupp som verksamheten är avsedd för, och 

0 kunskap om och förmåga att tillämpa det regelverk som rör verksamhet 

i form av hem för vård eller boende. 

66



n\7n inspektionen för vård och omsorg 2017-01-27 3(5) 

Av 5 kap. 2 § i ovan nämnda föreskrift framgår att den övriga personalen i ett hem för 
vård eller boende ska ha den utbildning, den erfarenhet och den personliga lämplighet som 
behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personal som ger behandling enligt en 
viss metod ska även ha en relevant utbildning för den. Personalens sammantagna 
kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet ska ge förutsättningar för att 

0 möta de behov av vård som målgruppen har och 

0 säkerställa en trygg och säker vård. 

Allmänna råd 
Personalen bör ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning. Fle1talet bör ha en 
utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. 

Av 5 kap. 3 § i ovan nämnda föreskrift framgår att den som bedriver verksamhet i form av 
hem för vård eller boende ska se till att personalen får den introduktion, handledning och 
kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Allmänna råd 

Introduktionen av ny personal, handledning och kompetensutveckling bör förmedla 
kunskap om 

0 etik och bemötande, 

0 målgruppen, 

0 de placerade personernas behov, 

0 hur man kan stödja personer som varit med om krissituationer och andra svåra 
livshändelser, 

0 de arbetssätt och metoder som används, 

0 vikten av att de placerade personerna görs delaktiga, 

0 konflikthantering och hur personalen ska agera i akuta situationer som innefattar hot 
eller våld, och 

0 för verksamheten relevant regelverk. 

Bemanning 

Av 6 kap. 1 § HSLF-FS 2016:55 framgår att den som bedriver verksamhet i form av hem 
för vård eller boende ska anpassa bemanningen i hemmet så att den ger förutsättningar för 
att 

0 tillgodose de behov av vård som de placerade personerna har och 

0 säkerställa en trygg och säker vård. 
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Allmänna råd 
Vid bedömningen av hur ett hem ska vara bemannat bör bland annat följande beaktas 

0 vilken målgrupp som hemmet är avsett för, 

0 de placerade personernas antal och ålder, 

0 vilken vård som ges vid hemmet, 

0 lokalernas utformning och 

0 hur rum och övriga utrymmen i verksamhetens lokaler är belägna i förhållande till 
varandra. 

Vid bedömningen bör vidare beaktas att 

0 personalens behov av handledning och kompetensutveckling tillgodoses och 

0 kraven på dokumentation uppfylls. 

Av 6 kap. 2 § i ovan nämnda föreskrift framgår att hem för vård eller boende ska vara 
bemannat dygnet runt om hemmet tar emot 

0 personer med psykisk funktionsnedsättning, eller 

0 barn. 

4(5) 

Hemmet behöver dock inte vara bemannat under de tider på dygnet då de placerade 
personerna inte vistas där. Under dessa tider ska det finnas personal tillgänglig som kan 
infinna sig i hemmet utan oskäligt dröjsmål. 

Hantering av avvikelser 

Av 5 kap 3 § i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9) framgår bland annat att den som bedriver 
socialtjänst ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet 
från till exempel vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare och 
de som bedriver socialtjänst. 

Av 5 kap. 4 §i ovan nämnda föreskrift framgår att bestämmelser om 
rapporteringsskyldighet för bland annat den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller 
vid Statens institutionsstyrelse finns i 14 kap. 3 § SoL. 

Av 5 kap. 5 § i ovan nämnda föreskrift framgår att bestämmelser om skyldighet för den 
som bland annat bedriver socialtjänst att utan dröjsmål dokumentera, utreda och avhjälpa 
eller undanröja ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande finns i 14 
kap. 6 § SoL. 

Av 5 kap 6 § i ovan nämnda föreskrift framgår också bland annat att inkomna rapporter, 
klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att den som bedriver 
socialtjänst ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. 
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Av 5 kap. 7 § i ovan nämnda föreskrift framgår även att på grundval av resultaten av de 
aktiviteter som anges i 1 - 6 §§ ska de åtgärder vidtas som krävs för att säkra 
verksamhetens kvalitet. 

Av 5 kap. 8 § i ovan nämnda föreskrift framgår också att om resultaten av de aktiviteter 
som anges i 1 - 6 §§visar att processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att 
säkra verksamhetens kvalitet, ska processerna och rutinerna förbättras. 

Av 2 kap. 3 § HSLF-FS 2016:55 framgår att den som bedriver verksamhet i form av hem 
för vård eller boende ska fastställa rutiner för 

0 hur bedömningen enligt 3 kap. 11 § SoF om hemmet är lämpligt ska göras, 

0 hur personalen ska förebygga och uppmärksamma samt även agera vid kränkningar 
övergrepp, hot, våld och självskadebeteende, och 

0 hur en drogfri miljö ska upprätthållas. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontoret 

B.ÄSTADS ~'CIJMlV~UN 
Uibildnings11ämnden 

2017 -04- 2 4 
Dnr\J.N ... Q~'j-~( 
.. Z.Q.~.:J: .. : ... G..CO. ..... 

Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2017-04-15 

?\ Utnyttjade Placerade 0 Antal platser Lediga Antal barn 3 Område Förskola platser barn som ej 
3 utgångsläge platser i kö 
c nuläge börjat 
::i 
~ Båstad 0 

- Äppelbyn 72 71 9 0 5 
Päron byn 36 36 3 0 3 
Malen 36 36 5 0 6 

Östra Karup 
Östra Karups 

88 82 8 0 5 · förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 52 5 0 5 
Torekov Fiske byn 46 41 6 0 4 
Grevie Backa byn 27 30 5 0 4 
Förslöv 0 

Skogs byn 108 87 2 19 4 
Ängs byn 54 52 6 0 6 
Pedagogisk 

10 7 1 2 1 
omsorg (2st) 

Summa förskola 531 494 50 21 43 

'T1 Utnyttjade Placerade -, 
Antal platser Lediga Antal barn Vi' Område Förskola platser barn som ej .-+ 
utgångsläge platser ikö [l)o 

ro nuläge börjat ::i 
CL 
ro Båstad Montessori K 30 - 35 29 1 - 6 0 

- Grevie Backa busarna 20 - 24 19 1 - 5 0 

Montessori Ä 22 - 27 25 0 - 2 0 
Förslöv Montessori P 30 - 35 30 0 - 5 0 

Lyckohällan 22 - 22 23 0 - 0 0 

Summa förskola 124 - 143 126 2 - 18 0 

Margaretha Ekelund-Svensson 
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Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2017-04-15 

15jan 15 febr 15 mars 15 april 15maj 15 juni 15 aug. 

Totalt platsantal 531 531 531 531 

Utnyttjade platser 481 492 494 494 

Lediga platser 31 28 31 21 

Kö (garantidatum) 19 39 60 43 

Platser som saknas 

2017 -Ol;- 2 1 

D~~~·:?26-6-~-~1· 
........................................................................ 

25 aug. 15 sept. 15 okt. 15 nov. 15 dec. 

Sammanställning av födda och placerade barn inom kommunal förskola/pedagogisk omsorg samt fristående förskola(Montessori, Backabusarna, Lyckohällan) 

År Födda Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. Plac. 

15jan 15 febr. 15 mars 15 april 15maj 15 juni 15 aug. 25 aug. 15 sept 15 okt. 15 nov. 15 dec. 

2011 149 K 120 K 121 K 121 K 121 

F 21 F 21 F 21 F 21 

2012 137 K 99 K 99 K 97 K 97 

F 32 F 32 F 32 F 31 

2013 141 K 115 K 115 K 115 K 115 
F 23 F 24 F 23 F 25 

2014 123 K 90 K 91 K 91 K 91 

F 20 F 21 F 21 F 21 

2015 117 K 57 K 62 K 64 K 64 

F 22 F 25 F 27 F 28 

2016 138 K 0 K 4 K 6 K 6 
F 0 F 0 F 0 F 0 

2017 23 
.. 

K =kommunal förskola/pedagogisk omsorg F = fristående förskola 
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Ekonomirapport januari-mars 2017 
2017 -04- 1 ~ 

Dnr.\JN ... 0.00.?.S~~ / 
.. ."2.0.~.1 .. :: .. ~.QQ .. ... . 

Prognos årets resultat 

Rapporttidpunkt 

Februari 

Mars 

budget 

+14,9 
+14,9 

prognos awikelse 

+21,1 +6,2 
+19,1 +3,9 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+19,1 (+21,1) mkr, en positiv avvikelse mot budget 
med +3,9 mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -11,l (-8,8) mkr inklusive ut
nyttjad demografireserv. Avvikelsen för finansförvalt-

Prognostiserade avvikelser +3,9 (+6,2) 

ningen beräknas uppgå till +15,0 (+15,0) mkr. Verk
samheternas negativa avvikelser beror främst på stora 
underskott inom vård och omsorg med -6, 9 mkr och 
skolpeng barnomsorg/grundskola med -4,5 mkr. 

Störst förändring i prognosen jämfört med föregående 
månad står vård och omsorg för. 

Det prognostiserade resultatet på + 19,1 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Prognosen innebär att de ena av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro
gnostiserat överskott uppgår till 2,5 procent av skat
teintäkter och bidrag men investeringarna täcks inte 
fullt ut av skattemedel. 

KF - KF 
KF - skolpeng bo/grsk 

KF - skolpeng gymn 
KF - hemvårdspeng 

KF - boendepeng 
KS - KS 
KS - KL 

KS - TSsk.fin. 

' ... ! .... 9,9. . (Q,~) 
......... ..... ~4 •. ?.H.9L .... ......... ... ................ . . 

......... :0.7.(Q,Q) 

. .. ..... J.,?(9.4L 
KS-SB 
KS-BA 

..... c:JP.(C\c:Jl. ..... . 
... ....... .... .. . '······ ..... .. . . ' ... Q,?JQ.QL. .. . 

MN-MN 
MN-SB 
MN-TS 
UN-UN 

·············· ·· .. ... .9. .. ~.Jc:>!.n . 
..................... ....... ' ...... . .... ........ . ...... . .... . .. . 9,Q (Q,Q) .. 

...................... .. 0.9(9.Q) 
............. . . .... . .~O.L(:O.JL .... 

............... . ~9.,?.(QPL.. 
.. ~9 .. }JQ,Ql. 

... .. . ...... .... .. . .~ :1,Q (:WL 
. Q,QLQ,9) 

UN-BS ram 
UN-BSRE 

UN-BAram 
UN-BARE 

VN - VN ...... ...... ..... ................... . ..... 9..Q!.9.PL .... . 
VN - vo ~~!?J.5...QL. .... ---==~==~= 

Valn, Överf, Komrev 
Demografi reserv 
Finansförvaltning 

Kommunfullmäktige -2,8 (-2,0) 
KF - Kommunfullmäktige +0,3 (+0,3) 
Budget före ny politisk organisation innebar att full
mäktige hade tre fasta beredningar. Nu finns enbart en 
fast beredning kvar och det tillsätts tillfälliga bered
ningar när så behövs. De tillfälliga beredningarna är 
betydligt billigare än de tidigare fasta. 

KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -4,5 (-4,0) 
Vid tillfället för månadsuppföljning mars prognostise
ras det bli ca 80 fler barn och elever än vad det budge
terats med. Andelen barn som är inskrivna mer än 15 

·········································· 
....... ~..QJ~,Ql . 

timmar per vecka och därmed berättigad full förskole
peng är fler än budgeterat och andelen barn som är in
skrivna mindre än 15 timmar per vecka är färre än 
budgeterat, vilket medför ökade kostnader. Budget 
2017 baseras på det antal som var folkbokförda i Bå
stads kommun sepetember 2016. Prognosen är än så 
länge något oviss eftersom det inte har tagits någon 
hänsyn till eventuell nettoinflyttning de kommande 
månaderna under 2017. 

0 
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KF - Skolpeng, gymnasium -0,7 (±0,0) 
Kostnaden för köp av gymnasieplatser beräknas bli 
högre än budget. Detta beror på ökat antal elever än 
budgeterat inom egen regi samt att eleverna som går i 
annan kommun eller i fristående regi har valt program 
som är dyrare än vad som har budgeterats för. 

Hemvårdspeng +2,1 (+1,7) 
Under årets första månader har trenden fortsatt från 
2016 med lägre behov av hemvårdstimmar än budge
terat. Prognosen visar i dagsläget 150 000 timmar jäm
fört med budget 154 000 timmar. Detta ger ett progno
stiserat överskott om + 1,3 mkr. Intäkterna för om
vårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget med 
+0,8 mkr. 

Kommunstyrelsen +0,8 (-0,2) 
KS - Kommunstyrelse -0,6 (-0,6) 
En kombination av fasta arvoden till ksau ledamöter, 
sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst är 
anledningen till den beräknade avvikelsen. 

KS - Teknik och service +1,2 (+0,4) 
Prognosen för lokalvården visar på en positiv avvikelse 
om +O, 7 mkr vid årets slut, genomgång av intäkter och 
kostnader pågår. Måltidsservice prognostiserar en ne
gativ avvikelse om -0,3 mkr vid årets slut. Åtgärder 
som planeras är förändringar av service inom vård och 
omsorg som resulterar i kostnadssänkningar. Rädd
ningstjänst prognostiserar en positiv avvikelse om 
+0,3 mkr som beror på intäkter för sålt fordon. Tek
niska kontoret prognostiserar en positiv avvikelse på 
+0,5 mkr som beror på vakanta tjänster. 

KS - Bildning och arbete +0,2 (±0,0) 
Arbetsmarknadsenheten prognostiserar totalt en posi
tiv avvikelse om + 150 tkr på grund av vakanser inom 
verksamheten för utväxling samt ökade försäljningsin
täkter. 

Myndighetsnämnd +0,1 (+0,1) 
MN - Myndighetsnämnd +0,1 (+0,1) 
Myndighetsnämnden beräknas få en positiv avvikelse. 
Det kan vara tillfälligt, då det finns en pågående utred
ning om arvoden som kan komma att påverka utfallet 
det här året. 

Utbildningsnämnd -2,6 (-2,1) 
UN - Utbildningsnämnd -0,1 (-0,1) 
Anledningen till den beräknade negativa avvikelsen är 
att det ej budgeterats för ett arbetsutskott. Planeras att 
regleras i budget 2018. Den beräknade avvikelsen be
ror också på att i nämnden finns fler arbetsföra som 
begär förlorad arbetsförtjänst än vad som beräknats 
vid budgetarbetet. 

UN - Barn och skola -0,5 (±0,0) 

Barn och skola ram -0,2 (±0,0) 
Prognostiserad avvikelse på -0,2 mkr beror på att end
ast hälften av budgeten har ramväxlatas från VO till BS 
för lokalhyran på Köpmansgatan då familjecentralen 
tog över lokalerna från rehab. 

Barn och skola resultatenheter -0,3 (±0,0) 
Antal barn/elever i behov av särskilt stöd ökar och 
personalkonstnaderna täcks inte av utdelade tilläggs
belopp. 

UN - Bildning och arbete -2,0 (-2,0) 

Bildning och arbete ram -2,0 (-2,0) 
Prognostiserad avvikelse mot budget beror på långa 
och vårdkrävande placeringar av barn och unga samt 
vuxna inom Individ och familj. Prognosen är än så 
länge osäker eftersom det inte går att förutse hur 
många som kommer behöver placeras under året. 

Vård och omsorgsnämnd -6,9 (-5,0) 
VN - Vård och omsorg -6, 9 (-5,0) 

Vård och omsorg exklusive resultatenheter -4,1 (-3,1) 
Stimulansmedel om 4,2 mkr för ökad bemanning inom 
äldreomsorg har mottagits i februari 2017 och fördelas 
på verksamheterna löpande under året utifrån plane
rade insatser med målet om en ökad bemanning. 

Den negativa avvikelsen om -4,9 mkr för stöd och om
sorg beror på ett antal poster där vård och omsorgs 
budgetram inte utökats 2017. Det rör sig om två plat
ser på gruppboendet Myllefallet (-3,0 mkr), en extra 
köpt plats inom psykiatrin (-0,7 mkr) samt ett utökat 
behov av boendestöd (-0,5 mkr). Ett nytt ärende av 
personlig assistans har också påbörjats under året 
(-0,7 mkr). 

Under våren 2017 pågår en genomlysning av vård och 
omsorgs verksamhet, med syfte att ta fram åtgärdsför
slag till en budget i balans. 

Resultatenheter -2,8 (-1,9) 
Hemvårdens utförare prognostiserar en negativ avvi
kelse om -0,8 mkr, främst beroende på ett avgångsve
derlag och vikariekostnader för vård i livets slut under 
jul- och nyårshelgen. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en 
beläggning på 95 procent, vilket beror på en extraordi
när situation där många lägenheter tomställts under 
samma period. Den negativa avvikelsen om -1,8 mkr 
beror delvis på den lägre beläggningen, vilket innebär 
lägre intäkter för verksamheten (ca -0,4 mkr). Verk
samheten räknar med full beläggning inom kort. Andra 
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orsaker till underskottet är punktinsatser för vårdta
gare som ej kan lämnas utan uppsikt, samt ett ökat be
hov av bemanning då många vård- och omsorgstagare 
befunnit sig i livets omedelbara slut. Verksamheten har 
i vissa fall tvingats sätta in dyra vikarielösningar, där 
vikarietid har fallit ut som övertid. Åtgärder har satts in 
för att minimera övertiden. 

Skogslidens korttidsboende har inte varit fullbelagt 
under perioden, och prognostiserar -0,2 mkr i negativ 
avvikelse då vårdtyngden har varit hög. Förändringen 
till särskilt boende på Bjärehemmet är nu slutförd och 
inga korttidsplatser finns kvar där. 

Valnämnd +0,1 (+0,1) 
Överskott i år då valarbetet ännu inte dragit igång or
dentligt 

Överförmyndare -0,7 (-0,7) 
Överförmyndarens verksamhet är underbudgeterad. 
Den negativa avvikelsen avser kostnader som verk
samheten har för gode män och förvaltare. 

Finansiering +16,0 (+16,0) 
Finansförvaltning +15,0 +15,0) 
Helårsprognosen för finansförvaltningen efter mars 
månad landar på +15,0 mkr. Det positiva resultatet för 
finansverksamheten går att härleda till flera olika om
ständigheter. Främsta anledningen till det positiva re
sultatet är ökade skatteintäkter om närmare + 10,0 mkr 
jämfört med budget. Främst är det ökad befolkning 
2016 som leder till ökade skatteintäkter men även en 
större ökning av intäkterna från fastighetsavgiften 
( +3,2 mkr). Ytterliggare förklaring ligger i att nuva
rande prognos bygger på antaganden om starkare 
sysselsättningsuppgång 2016-2017 än vad prognosen 
som ligger till grund för budgeten gjorde. 

Övriga positiva prognostiserade budgetavvikelser är 
lägre räntekostnader, lägre avskrivningskostnader, 
lägre pensionskostnader samt högre utdelnings- och 
borgensintäkter än budgeterat. 

Demografi reserv +1,0 (+1,0) 
Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostna
der till följd av ökade volymer kopplade till demo
grafiska förändringar. 

Investeringar 23,7 (+20,3) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +31,7 (+20,3) mkr och för avgifts
finansierade investeringar en negativ avvikelse på -8,0 
(±0,0) mkr. Enligt beslut i KF ska förvaltningen åter
komma med vilka investeringar som kan skjutas på 
framtiden, med minst att hålla investeringsnivån oför
ändrad enligt kommunfullmäktiges budget för 2017. 

KS- Kommunledningskontor -0,2 (-0,1) 
Mer trådlöst nätverk i förskolorna beräknas överskrida 
budget med 0,2 mkr. 

KS- Teknik och service +21,9 (+20,5) 

Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinan
siering till statlig infrastruktur +29,9 ( +20,5) 
Inom den skattefinansierade verksamheten prognosti
seras en större positiv avvikelse avseende Skogsbyns 
förskola. Projektet är påbörjat och för närvarande på
går projektering och framtagande av förfrågningsun
derlag. Byggnationen bedöms bli färdigställd under 
hösten 2018, vilket innebär att en stor andel av budge
ten kommer nyttjas under 2018. Vidare prognostiseras 
en positiv avvikelse för GC-väg Förslöv /Fogdarp ef
tersom projektet försenats. Även för Förslövs skola 
prognostiseras en positiv avvikelse på grund av att ti
digare planerade arbeten avbrutits. Istället tas ett hel
hetsgrepp för Förslövs skola F-6. För närvarande pågår 
arbete med framtagande av programhandlingar. 

Avgiftsfinansierad verksamhet -8,0 (±0,0) 
Projektet Ängstorps reningsverk beräknas bli 8,0 mkr 
dyrare under 2017. Projektet får motsvarande lägre 
kostnad under 2018. Ärendet kommer att lyftas poli
tiskt. 

VN - Vård och omsorg +2,0 (±0,0) 
Försenad upphandling medför att investering om totalt 
2,0 mkr för verksamhetssystem skjuts upp till 2018. 

Befolkning 
Den 31 mars uppgick antalet invånare till 14 620 
(14 630) vilket är en ökning med 6 personer sedan års
skiftet (14 614). Motsvarande uppgift för januari-mars 
2016 är en ökning med 24 personer till 14 397. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt
ningsnetto på +28 samt ett negativt födelsenetto 
på -22. Det flyttade ut 233 personer och 261 flyttade in 
och det föddes 28 barn och 50 personer avled. Uppgif
terna är hämtade från Tekis Kid. 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Verksamhetsberättelse 

Förutsättningar 

Elevhälsans medicinska insats arbetar förebyggande och systematiskt. Insatserna skall 
vara hälsofrämjande och verka för barn och ungas hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Att 
stärka friskfaktorer och att lära ut egenvård är viktiga delar. Tyngdpunkten i verksamhet
en är att eleven ska må bra, ha ett gott lärande och få goda kunskaper om hur deras livsstil 
påverkar deras framtid. 

Eleven står i centrum för insatserna. Elevhälsans medicinska insats ska verka för goda och 
sunda levnadsvanor och bevara och förbättra den själsliga och kroppsliga hälsan hos ele
ven. Elevhälsans medicinska insats följer elevens utveckling under alla skolåren. Informat
ionen och den kännedom som finns hos Elevhälsans medicinska insats är ovärderlig och 
viktig att ta till vara och använda på ett sätt som kommer eleven till gagn för att stödja 
dem att uppnå godkända betyg. 

Vi följer verksamhetsplan, basprogram och socialstyrelsens riktlinjer vilka ligger till grund 
för vår handbok. Handboken finns i Internetversion. 

Upptagningsområde 

Elevhälsans medicinska insats i Båstad kommun är verksam på fem F-6 skolor, två 7-9 
skolor, Akademi Båstad Gymnasieskola samt samkomsten (mottagningsenhet för nyan
lända elever). 

Totalt antal elever är 1650 varav 265 elever går på gymnasieskolan. 

Personal 

Elevhälsans medicinska insats består av fyra skolsköterskor som delar på 3, 5 heltids
tjänst samt skolläkare. 

Alla skolsköterskorna har adekvat utbildning dvs. specialistutbildning till distriktsskö
terska. 

En skolsköterska har medicinskt ledningsansvar. Två skolsköterskor delar på det admi
nistrativa ansvaret för PMO(dokumentationsprogram). 

Organisation 

Som skolsköterska inom Elevhälsans medicinska insats ingår man i tre verksamheter; 
Elevhälsans medicinska insats, Stöd- och utvecklingsenheten (STU) och skolan ( elevhälso
team ). Verksamhetschef inom Elevhälsans medicinska insats är även chef över STU. Orga
nisatoriskt ligger Elevhälsans medicinska insats inom Stöd- och utvecklingsenheten. 

Elevhälsoteam 

Skolsköterskan medverkar i skolornas lokala elevhälsoteam tillsammans med rektor, spe
cialpedagog, kurator samt i något fall studie- och yrkesvägledare. Teamen träffas på plane
rad tid varje alternativt varannan vecka. 
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Lokaler 

Elevhälsans medicinska insats har egna mottagningsrum på Förslövsskola, Strandängssko
lan samt Akademi Båstads gymnasium. På de övriga skolorna delar skolsköterskan rum 
med andra professioner vilket fungerar i olika utsträckning. 

Alla mottagningarna är fungerande och under året kompletterade med det material som 
krävs. 

Rutiner 

Det är viktigt att fortsätta arbeta med arbetsplanen kring kvalitetsutvecklande arbete för 
att hela tiden utvecklas och fundera kring rutinerna i arbetssättet. I detta arbete är hand
boken ett viktigt redskap. För att handboken ska kunna användas är det viktigt att det 
förblir ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras, revideras och utvecklas. Att 
alla skolsköterskor arbetar på liknande sätt, baserat på basprogram, rutiner och hand
lingsplaner gör att den medicinska insats eleverna erbjuds håller hög kvalite och är likvär
dig på de olika skolorna. 

Yrkesmöten ca en gång per månad har bidragit till utveckling. Mötesprotokoll från dessa 
möten finns i STU-mappen. 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling har under året bestått av bland annat: 
• Fortsatt utbildningsinsats Petri Partanen kring elevhälsa på skolan 
• Skolsköterskedagar i Stockholm 
• Vaccinationer och föreläsning kring ny föreskrift gällande vaccinationer av Eva 

Netterlind 
• Endometrios 
• Föreläsning av Pernilla Garmy om skolbarns hälsa och livsstil 
• Föreläsning av Bo Hejlskov Elven 
• Föreläsning av Anna Nygren kring Ung Livsstil 
• HBTQ utbildning från RFSU 
• Föreläsning TKT. Föreläsning kring nyanlända och traumatiserade ungdomar 
• Instuderingsvecka sommaren -16 

Årets viktigaste händelser 

En skolsköterska slutade sin anställning vid starten av januari efter en termins sjukskriv
ning. Trots försök att anställa en ersättare var tjänsten vakant under vårterminen. Tillfäl
liga lösningar ordnades på gymnasiet med sjuksköterskor som kom in och gjorde baspro
grammet (dvs hälsobesöken). På Sandlyckeskolan samt i någon utsträckning på Akademi 
Båstads gymnasium fick de ordinarie skolsköterskorna täcka upp. 

En ny kollega började arbeta under september 2016. 

Förstärkning av skolsköterskeresurs inleddes i slutet av höstterminen-15, fokus för den 
nya skolsköterskan är att ingå i det nyskapade teamet kring mottagnade av nyanlända. 
Under höstterminen -16 har två dagar i veckan varit vikta åt arbete kring Samkomsten och 
arbetet kring de nyanlända eleverna. 
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Under läsåret har skolsköterskorna deltagit i handledning. Handledningen uppskattas 
mycket och den är viktig såväl på ett personligt plan men också kring hur skolsköters
korna vill utveckla insatserna och arbeta i framtiden. 

Måluppfyllelse i förhållande till riktningsmål och resultatmål 

Målsättningen för Elevhälsans medicinska insats är att: 
• följa elevernas utveckling 
• bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt att verka för 

sunda vanor 
• stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål 

Statistiken är hämtad ur dokumentationsprogrammet PMO. Statistiken är dock mycket miss
visande på grund av att de elever som inte har sina sista siffror i personnumret saknas i sta
tistiken (hälsobesöken, vaccinationerna, vaccinationsordinationer, administration och övriga 
kontakterna finns inte med i statistiken). 

Under året som gått har detta skett vid basprogrammets hälsosamtal med enskild elev. 
Hälsobesök under året:648. Basprogrammet är komplett genomfört för 2016. 

Antal kontakter har under läsåret varit 4386. Sjukvårdsinsatser och hälsokontroller kom
bineras ofta med hälsopedagogiska moment och egenvård. 

Hälsoupplysning i grupp sker för flickor i klass 5 och pojkar i klass 6 då skolsköterskan 
informerar och samtalar om pubertet och samlevnad. 

Skolsköterskorna medverkar i olika utsträckning vid skolornas matråd och har då möjlig
het att påverka och delge kunskap till elever, lärare och måltidspersonal, på en del skolor 
finns det i nuläget aktiva matråd och skolsköterskorna arbetar för upprättande av sådant 
på alla skolor. 

• tillförsäkra elevernas rätt att vid behov söka Elevhälsans medicinska insats 
Elevhälsans medicinska insats har material för att utföra enklare sjukvårdsinsatser 
på sin mottagning. Omfattande diagnostik, omhändertagande av svåra olyckfall 
och receptförskrivning hänvisas till hälsovalsenhet och räddningstjänst. Under 
året har antalet oplanerade kontakter varit. 

• aktivt medverka för en god miljö, fysiskt och socialt 
Skolsköterskorna bör närvara vid skyddsrond/allergirond då problem i anslutning 
till inomhusmiljö aktualiseras. Vid allergironden utgår skolsköterskan från en 
checklista sammanställd av Astma- och allergiförbundet. Under året som gått har 
skolsköterskorna deltagit i varierande utsträckning. 

Statistiken är hämtad ur dokumentationsprogrammet PMO (se ovan för information kring 
statistiken) 

• 4 71 elever /heltid skolsköterska. 
• Totalt antal kontakter under året har varit 4386. Varav 643 utgörs av oplanerade 

besök (412 Flickor och 231 pojkar) 
• Antal hälsobesök som genomförts under läsåret är 648. 
• Skolläkaren har under året träffat 31 elever. 
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Tankar om framtiden 

Under ett par år har den medicinska delen av elevhälsan varit under stor förändring. Det 
har varit många kollegor som har avslutat sin tjänst hos oss och med det även många kol
legor som har börjat arbeta hos oss. Utvecklingen har varit fokuserad på att introducera de 
nya kollegorna på bästa sätt, förutsättningarna har inte varit de bästa för ett utvecklings
arbete i den utsträckningen som vi hade önskat. 

I Båstads kommun kommer en fortsatt ökad inflyttning av elever med utländsk bakgrund 
att ske under de närmsta åren. För skolsköterskan och skolläkaren inom elevhälsans me
dicinska insats betyder det en betydande arbetsinsats. Varje nyanländ elev som börjar i 
skolan ska erbjudas en hälsoundersökning inom primärvården. Inför dessa remisser träf
far Elevhälsans medicinska del eleverna för ett hälsosamtal. När eleven varit på en hälso
undersökning inom primärvården behöver skolsköterskan i många fall ta kontakt med 
primärvården för att få ta del av underökningsresultat (alltid med vårdnadshavares med
givande). Efter detta behövs att skolläkare värderar och ordinerar eventuella resterande 
vaccinationer för eleven. Rutiner som finns för mottagande av nyanlända behöver fort
sätta att implementeras, revideras och användas fullt ut. Att samarbetet med rektorerna 
och primärvården fungerar är av största vikt. Att hitta former för hur Samkomsten ska 
arbeta fortsätter under kommande år. 

Hälsosamtalen och hälsoenkäterna utgör en stor del av skolsköterskans arbete. Skolskö
terskan har förmånen att träffa alla elever i enskilda samtal upprepade gånger under ele
vens skolgång. Detta redskap är viktigt att använda för att upptäcka barn i behov av sär
skilt stöd. Inom elevhälsans medicinska del framkommer varje år elever som inte har 
uppmärksammats av annan verksamhet. Det kan delvis bero på att elevhälsans medi
cinska del arbetar utifrån andra frågeställningar utöver de inlärningsmässiga. Under året 
har enkäter och uppläggning på hälsosamtalen setts över och kommer fortsätta att utveck
las. Under kommande år kommer skolsköterskorna fortsätta att arbeta för att den in
formation som återkopplas till rektorerna/skolorna på gruppnivå nyttjas för att exempel
vis utveckla elevernas arbetsmiljö. I och med att den nya hälsoenkäten finns digital kopp
lat till journalsystemet kommer statistik från hälsosamtal och hälsoenkät bli tydligt, på 
såväl individ- grupp- och organisationsnivå. 

Planerna för detta läsår och ett par läsår tillbaka har varit att förlägga alla hälsosamtal på 
högstadiet i klass 7 (i nuläget förläggs hälsosamtalen för flickorna i klass 7 och för pojkar
na i klass 8) på grund av en hög arbetsbelastning har denna förändring inte kunnat ge
nomföras. Ambitionen är att detta kommer att ske inom det närmsta året. 

Under detta läsår har arbetsbelastningen på högstadiet ökat eftersom vaccinationspro
grammet nu även innefatta erbjudande om vaccination för alla elever i klass 8. Den ökade 
belastningen behöver ses över under kommande år. 
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Patientsäkerhetsberättelse 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2011 trädde den nya patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft och sam
tidigt upphävdes lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet 
(1998:531). Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligare ansvar att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra 
vårdskador. 

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av 
vilken det ska framgå: 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
• vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 
• vilka resultat som har uppnåtts 

Patientsäkerhetsarbetet under det gångna året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts redovisas i en patientsäkerhetsbe
rättelse. 

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att vårdgivaren får bättre kon
troll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete samt att det blir enklare att ge andra 
intressenter tillgång till information (exempelvis allmänheten, patienter, andra vård
givare och patientorganisationer). 

Under året har bland annat följande åtgärder i syfte att öka patientsäkerheten gjorts: 

• Gemensam planering och genomförande av vaccinationerna 
• Patientsäkerheten har systematiskt funnits med vid yrkesmöten för att stärkas 

och synliggöras 
• Identifiera riskområden inom elevhälsans medicinska del 
• Egenkontroll kring vaccination och hälsosamtalet 
• Regelbunden utbildning och kompetensutveckling 
• Ytterligare utökning av skolskötersketjänst med fokus på nyanlända 

Övergripande mål och strategier 

Det övergripande målet för all elevhälsa är att alla elevers utveckling mot utbildning
ens mål ska stödjas (Skollagen 2010:800). 

Övergripande mål för den medicinska delen av elevhälsan i Båstad kommun är: 
• att basprogrammet ska utföras (för basprogram för elevhälsans medicinska 

del, se bilaga) 
• att kunna utföra det generella vaccinationsprogrammet med tillgängliga resur

ser 

Strategier för att nå de övergripande målen 

• Samarbete med skolans pedagogiska personal liksom övrig elevhälsa i arbets
miljöfrågor och övergripande elevhälsofrågor 

• Bistå skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som är vik
tiga för elevernas hälsa 
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• Samarbeta med landstingets hälso- och sjukvård och privata sjukvårdsaktörer 
• Tillgång till ändamålsenliga lokaler inom skolan 
• Ta del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden 

Regelverk för den medicinska delen av elevhälsan 

Skollagen 
Enligt skollagen 25§ definieras den medicinska delen av elevhälsan som en del av 
elevhälsan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och speci
alpedagogiska insatser. För den medicinska delen ska skolsköterska och skolläkare 
finnas. Insatserna ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas ut
veckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

Varje elev i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna 
hälsokontroller och ska vara jämnt fördelade över skoltiden. Det första hälsobesöket 
får göras i förskoleklass. Varje elev i gymnasieskolan ska erbjudas minst ett hälsobe
sök. Det ska även vara möjligt för eleven att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser 
(Skollagen § 2 7). 

Hälso- och sjukvårdslagen(HSL) 
Den medicinska delen av elevhälsan definieras som en sjukvårdsverksamhet och lyder 
därför under Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt HSL skall det finnas någon som ansva
rar för verksamheten i form av en verksamhetschef och av Socialstyrelsens allmänna 
råd (SOSFS 1997:8) framgår att verksamhetschef ska finnas för all hälso- och sjukvård, 
vilket inkluderar den medicinska delen av elevhälsan. 
Kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlö
pande utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för sys
tematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) regleras detta. 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
Hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter. 
Skolsköterska och skolläkare har anmälningsskyldighet till vårdgivaren. Personalen är 
skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte 
till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört el
ler hade kunnat medföra vårdskador. 

Patientdatalag 
All journalhantering sker elektroniskt och i patientdatalagen (2008:355) finns regel
verk kring journalhanteringen. Bestämmelser avseende journalhantering regleras 
även i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och 
journalföring i hälso- och sjukvården. 

Offentlighets- och sekretesslagen 
Uppgifter som lämnas hos skolläkare eller skolsköterska omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den gäller för uppgifter om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretes
sen hindrar dock inte att en uppgift om en enskild lämnas från sådan elevhälsa som 
avser medicinsk insats till annan elevhälsa eller särskild elevstödjande verksamhet i 
övrigt inom samma myndighet, om det krävs att uppgiften lämnas för att en elev ska få 
nödvändigt stöd. 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Organisation 
I Båstad kommun är den medicinska delen av elevhälsan organiserat som en del av 
Stöd- och utvecklingsenheten (STU) tillsammans med kuratorer, psykolog, logoped, 
talpedagoger och specialpedagoger. 

Verksamhetschef 
Verksamhetschef för den medicinska delen av elevhälsan är Ingrid Berg-Brynje. 

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA) 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar är Jenny Ner hagen. 

Verksamhetschefen och MLA planerar, leder, kontrollerar, dokumenterar och redovi
sar den medicinska delen av elevhälsans arbete. 

Samtliga skolsköterskor och skolläkare har yrkesspecifik kompetens. Ansvarsfördel
ning och arbetsuppgifter finns beskrivet i den lokala handboken. Det finns en policy att 
skolsköterska vid fast anställning ska ha specialistkompetens i barn- och ungdomsme
dicin, öppen hälso- och sjukvård eller skolhälsovård. 

Struktur för uppföljning/utvärdering 

En gång i månaden träffas skolsköterskorna för yrkesmöte med syfte att utveckla den 
medicinska delen av elevhälsan. Vid yrkesmötena finns en stående punkt som berör 
förbättringar, klagomål och avvikelser. Dokumentation från yrkesmöten finns i hand
boken. Resultatet av egenkontroll, uppföljningar och utvärderingar rapporteras och 
återförs på yrkesmöten. 

En gång per år ses anteckningarna från yrkesmötena igenom för att kontrollera att alla 
förbättringspunkter genomförts. 
Avvikelser av lindrigare art skall rapporteras till vårdgivaren årligen i patientsäker
hetsberättelsen. Avvikelser som leder till en Lex Maria anmälan ska skyndsamt rap
porteras till vårdgivaren. 

Utvärdering av verksamheten sker i verksamhetsberättelsen och i patientsäkerhetsbe
rättelsen. 

Uppföljning av basprogrammet (hälsobesök och vaccinationer) sker löpande. 

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för att öka patientsäkerheten 

Lokalhandbok 
Den medicinska delen av elevhälsans verksamhet regleras i en nätbaserad lokal hand
bok för Båstad kommun. Handboken är en viktig grund för god patientsäkerhet. Ge
mensamma och aktuella riktlinjer finns enkelt att tillgå. Löpande uppdatering sker av 
skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i samarbete med yrkesgruppen. Årligen 
ses alla dokument över tillsammans för att rutiner och riktlinjer ska stämma överrens 
med lagar och regler samt att arbetet utförs i enlighet med de skriftliga rutiner som 
finns. 
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Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är en del av kvalitetssäkringen. Skolsköterskorna har deltagit i 
halvdags- eller heldagsutbildningar inom aktuella områden utifrån verksamhetens be
hov. 

Bemanning 
Bemanning och resursfrågan lyfts kontinuerligt för att säkerställa att arbetet kan plan
eras och hinnas med. Vid risk för att arbete inte kan genomföras enligt basprogram 
skall detta rapporteras till verksamhetschefen. 

Uppföljning genom egenkontroll 

Vaccinationer 

• Vaccinationerna genomförs enligt de rutiner som finns. 
• Delegering finns. 
• Rutiner för medgivande till vaccination finns. 
• I nuläget utvärderas inte hur eleverna upplevt vaccineringen. 

Analys: 
Resultatet av egenkontrollerna kommer att ses över på ett yrkesmöte för diskussion. 
I nuläget gör skolsköterskorna ingen utvärdering tillsammans med eleverna hur de 
upplevt vaccineringen. Diskussion har förts på ett yrkesmöte kring detta och fortsatta 
diskussioner kommer ske. 

Hälsosamtal 

• Hälsosamtal erbjuds enligt basprogram 
• Fortbildning för att bedriva hälsosamtal finns och uppdateras kontinuerligt 
• Vårdnadshavare erbjuds att närvara framför allt vid hälsosamtalet i förskolklassen 
• Dokumentation av hälsosamtalet sker i PMO (digital journalföring) 
• Tid för samtalen finns med bedöms inte alltid vara tillräcklig 
• Handledning finns 

Analys: 
Resultatet av egenkontrollen kommer att ses över på yrkesmöte. 

Loggkontroll av dokumentationsprogrammet PMO 

Loggkontroll genomförs för att kontrollera att användare inte tar del av journaler de 
inte direkt behöver i sitt yrkesutövande dvs. att användarna är behöriga att läsa jour
nalen. 

Kontroll av loggarna i dokumentationsprogrammet utförd december 2016 visar inga 
avvikelser. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Samverkansgrupp i syfte att öka samverkan finns för skola, Barn- och ungdomspsykia
triska kliniken samt Individ och familj. Under året som kommer förändras samver
kansavtalet och ingen samverkansgrupp på tjänstemannanivå kommer finnas. 
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Samverkan med barnhälsovårdscentralens distriktssköterska sker en gång per år vid 
överrapportering av de elever som ska börja i förskoleklassen och i övrigt vid behov. 

Samverkansgruppen tillsammans med Individ och familj har under året inte funnits. 
Ambitionen är att denna grupp kommer starta igen under nästa år. 

Samverkan med de olika vårdcentralerna finns i syfte att underlätta arbetet fram för 
allt kring de nyanlända. 

Riskanalys 

Gemensamt i yrkesgruppen har olika risker som kan förekomma identifierats. Risker
na har analyserats och förslag på åtgärder finns. 

Vaccination 

Fel vaccin administreras 
Risk finns att elev får fel vaccin. 

Åtgärd: 
Vid varje vaccinationstillfälle är det alltid två skolsköterskor närvarande vilket mins
kar stressen och minskar risken för felhantering. Nya rutiner kring vaccinationstill
fället har arbetats fram. Ordinerad vaccination bereds i samband med att eleven är i 
rummet och identitet/ ordination/medgivande kontrollerats. 

Medgivande 
Vårdnadshavare ska ge sitt medgivande när en underårig elev ska få vaccin, i nuläget 
finns inga rutiner för att säkerställa vem som är vårdnadshavare. 

Åtgärd: 
Medgivande bör vara skriftligt. Blanketter för medgivande har förändrats så att båda 
vårdnadshavare ska skriva under ett godkännande. 

Produktfel 
Vaccin med produktfel kan förekomma. 

Åtgärd: 
Vid produktfel tas kontakt med läkemedelsföretaget och en avvikelserapport skrivs 
och anmäls till respektive läkemedelsföretag. 

Samverkan 

Rapportering 
Rapportering mellan vårdgivare bör vara skriftlig från ex. Barn- och ungdomspsykia
triska kliniken och Habiliteringen. Risk finns att information missas vid informations
överföring genom vårdnadshavare eller elev. 

Remiss 
När elevhälsans medicinska del har skickat en remiss till ex. Barn- och ungdomspsyki
atriska kliniken har remissinstansen skyldighet att skicka ett remissvar till remitten
ten. 

Åtgärd: 
Samverkansgrupp i syfte att öka samverkan finns för skola, Barn- och ungdomspsykia
triska kliniken samt Individ och familj. Den medicinskt ledningsansvariga skolsköters-
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kan deltar i dessa samverkansmöten. På de remisser som skolsköterskor/skolläkare 
skickar skrivs att skriftligt remissvar skickas till inremitterande skolskö
terska/ skolläkare. 

Nyinflyttade barn och ungdomar från andra länder. 
Risk finns att eleverna missas eller att hälsoundersökningar och vaccinationer inte er
bjuds om samverkan med vårdenheterna inte fungerar. 

Åtgärd: 
Samverkansgrupp mellan elevhälsans medicinska insats och vårdcentralerna finns i 
syfte att trygga ett säkert mottagnade för nyanlända. 

It 

Datoriserat journalprogram 
När datorer inte fungerar är det av största vikt att fel åtgärdas omedelbart för att pati
entsäkerheten ska kunna hållas hög. Lång väntetid för att få assistans och hjälp med 
datorer riskerar patientsäkerheten. 

Åtgärd: 
Verksamhetschefen informeras om svårigheter kvarstår för ett beslut om verksamhet 
kan bedrivas. 

Ej åtkomst till mail 

Åtgärd: 
Vid uppkomna situationer ska kontakt direkt tas med ansvarig chef och avvikelserap
port lämnas till respektive chef med ansvar för It. 

PMO 

Problem med dokumentationsprogrammet 

Åtgärd: 
Kontakt tas med supportavdelningen för PMO och i de fall åtgärd inte sker lämnas av
vikelserapporttill respektive chef på Compu Group Medical med ansvar för PMO. 

PWS elevenkät 

Problem med enkätverktyget 

Åtgärd: 
Kontakt tas med supportavdelningen för elevenkät och i de fall åtgärd inte sker lämnas 
avvikelserapport till respektive chef på Jo liv med ansvar för PWS elevenkät. 

Utskrift 

Utskrift av sekretesskyddade uppgifter 

Risk för patientsäkerheten finns om skolsköterskan inte väljer rätt skrivare när an
teckningar med sekretess skyddade uppgifter skrivs ut. Sekretesskyddade uppgifter 
kan då hamna vid skrivare på skolorna. Denna risk förekommer framförallt för de 
skolsköterskor som är lokaliserade på olika skolor. 
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Åtgärd: 
Som förvald skrivare väljs den skrivare som finns inne på skolsköterskans rum. Säker 
utskrift kan även användas. 

Posthantering 

Oöppnad post och obesvarade mail 
Under sommaren när skolornas verksamhet är stängd och skolsköterskorna inte finns 
på plats finns risk att post ligger oöppnad och att mail blir obesvarade. 
Åtgärd: 
I enlighet med socialstyrelsen rekommendationer vidarebefordras all post och öppnas 
av MLA två gånger i veckan under semesterveckorna. Mail besvaras med ett autosvar 
med en hänvisning till Barn- och Skola. 

Lokaler 

Samlokalisering 
Det finns risk att sekretessen hotas om annan personal använder samma rum som 
skolsköterskan. Elever kan känna sig osäkra att gå till skolsköterskan om eleven vet att 
en annan yrkeskategori kan finnas där. 

Ytterligare risk vid samlokalisering är att det material skolsköterskan använder i sin 
verksamhet inte enbart används av skolsköterskan. Elever använder vågar, syntavlor 
och övriga medicinstekniska produkter vilket kan leda till att kalibrering etc. inte är 
helt säker. 

Åtgärd: 
Verksamhetchefen och ansvarig rektor för kontinuerlig dialog. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Avvikelserapportering 

Skolsköterska eller skolläkare rapporterar till verksamhetschef och MLA händelser 
som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård 
och omhändertagande. Verksamhetschef och MLA ansvarar för åtgärder och tidsplan. 
MLA sammanställer och återför resultat och åtgärder från avvikelsehanteringen till 
verksamheten löpande på yrkesmöten. 

Verksamhetschefen är Lex Maria ansvarig. 

Sammanställning och analys av avvikelser och Lex Maria 

Under läsåret har avvikelse beträffande vakant skolskötersketjänst inkommit. Avvi
kelsen gäller vakant tjänst på Akademi Båstad gymnasium samt Sandlyckeskolan i To
rekov. Under i stort sett hela läsåret 2015-2016 har tjänsten varit vakant. Korta peri
oder har vikarier arbetat, då har deras främsta uppgift varit att arbeta med hälsobesö
ken som ingår i basprogrammet. Avvikelsen gäller att eleverna inte har haft möjlighet 
att söka skolsköterskan för enklare sjukvårdsinsatser, vilket skollagen medger. Aka
demi Båstads gymnasium har under hela vårterminen inte haft en skolsköterska när
varande på Elevhälsoteamets träff. På Sandlyckeskolan har de ordinarie skolsköters
korna täckt upp och deltagit på elevhälsoteamet. 
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Analys: 
Rekrytering till skolskötersketjänst har varit svårt. Ordinarie skolsköterskor har inte 
mycket utrymme i sina tjänster så att ordinarie skolsköterskor täcker upp för vakans 
fungerar en kort period men under en längre period blir hela verksamheten berörd 
och lidande. 

Hantering av klagomål och synpunkter 

Synpunktshanteringen i kommunen kan användas även för synpunkter och klagomål 
från elever och vårdnadshavare i frågor som rör elevhälsans medicinska delar. 

Vårdnadshavare upplyses årligen i informationsbrev om önskemålet att synpunkter 
ska framföras till respektive skolsköterska eller till verksamhetschef i syfte att för
bättra verksamheten. 

Sammanställning och analys av klagomål och synpunkter 

Inga synpunkter eller klagomål har inkommit. 

Samverkan med patienter och närstående 

Informationen skall alltid vara anpassad utefter elevens behov, ålder, kunskap och si
tuation och tolk används när så behövs. 

Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom elevhälsans medi
cinska del kan se ut som följer. 

• Informationsbrev läggs på skolans lärplattform vid terminsstart. Informat-
ionsbrevet innehåller information om vilka insatser skolsköterskorna erbjuder 
under läsåret, information om hälsobesök och hälsoenkät, kontaktuppgifter, 
information att insatsen är frivillig samt en uppmaning att ta kontakt vid syn
punkter. 

• Beskrivning av skolsköterskans och skolläkarens roll och uppdrag sker på för
äldramöten i förskoleklass, klass sju samt gymnasium år 1. 

• Information inför genomförande av vaccinering sker i klassen samt via brev 
hem/via skolans lärplattform till vårdnadshavare. 

• Information inför hälsosamtal och hälsoenkät, meddelande till läraren om när 
samtal ska startas för vidare information till elev och vårdnadshavare i klass
brev. 

• Information efter hälsosamtal, eleven får ett meddelande med sig till vård
nadshavare samt vid rekommendationer från skolsköterskan skickas skriftlig 
information via brev till vårdnadshavare. 

• Sekretess och tystnadsplikt. Elev och vårdnadshavare informeras vid hälsobe
sök samt på föräldramöten i förskoleklass, klass sju samt gymnasium. 

• Information om vidtagna åtgärder och uppföljning och vad man skall vara 
uppmärksam på vid exempelvis symtom eller skada. Meddelade skickas till 
hemmet via eleven alternativt tas kontakt med vårdnadshavare via telefon el
ler brev. 
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Övergripande mål och strategier för kommande år 

Under kommande år kommer patientsäkerhetsarbetet fortsatt att utökas. För att för
bättringar ska kunna ske måste bristerna belysas. Under kommande år kommer ut
vecklingen att ske genom ett fortsätt arbetet med en kultur som främjar dialog kring 
händelser, risker och avvikelser inom den medicinska delen av elevhälsan. Bland annat 
finns patientsäkerhetsarbetet som en punkt vid varje yrkesmöte där diskussion kring 
klagomål, synpunkter och avvikelser ska ske. 
Rutiner kommer fortsätta att utvecklas och implementeringen blir viktig. Genomgång 
av alla dokument i handboken säkerställer att alla skolsköterskor är väl förtrogna med 
de rutiner som gäller. 

Båstad 2017-01-09 

Jenny Nerhagen 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 

Ingrid Berg-Brynje 
Verksamhetschef 
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2016-01-08 

BASPROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 

För hälsobesöken inom Båstads Kommun används följande basprogram. Detta innefattar 
minsta antal kontakter en elev bör ha med den medicinska delen av elevhälsan. För en del 
elever kan detta utvidgas. 

Klass Innehåll Skolsköterskans insatser Skolläkares insatser 
Fsk- Hälsobesök Hämtar in information från a. Om tidigare undersökning 
klass Hälsoenkät till vårdnads- BVC. varit avvikande 

ha vare Längd/vikt/syn/hörsel. b. Om föräldrar/elev särskilt 
Hälsosamtal tillsammans med önskar skolläkarkontakt 
vårdnadshavare kring sömn, c. Om undersökning visat ny 
hygien, aktivitet och relationer konstaterad avvikelse 
Genomgång med skolläkaren 
av BVC/SHV- journaler efter 
hälsobesök 
Ev. Restvaccinering 

1 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare enl b 
2 Hälsobesök Längd/vikt, trivsel Till skolläkare en! b-c 

Vaccination Mässling, påssjuka, röda hund 
Ev. Restvaccinering 

3 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare en! b 
4 Hälsobesök Längd/vikt/rygg/ syn Till skolläkare en! a-c 

Hälsoenkät till elev och Hälsosamtal med diskussion 
vårdnadshavare kring hälsa. 

Ev. Restvaccinering 
5 Vaccination för flickor HPVx2 Till skolläkare en! b 

födda -99 
Samtal i grupp, flickor Samtal kring pubertet och 

kroppsutveckling för flickor 
Ev. Restvaccinering 

6 Samtal i grupp, pojkar Samtal kring pubertet och Till skolläkare en! b 
kroppsutveckling för pojkar 
Ev. Restvaccinering 

7 Hälsobesök för flickor Längd/vikt/syn/rygg/ Till skolläkare en! a-c 
Hälsoenkät till elev Färgseende. Medicinsk syv 

Hälsosamtal med diskussion 
kring hälsa, pubertet, livsstil 
och samlevnad. Frånvaro. 
Ev. Restvaccinering 

8 Hälsobesök för pojkar Samma som ovan Samma som ovan 
Hälsoenkät till elev 
Vaccination (barn födda Stelkramp, difteri, kikhosta 
efter 2002) Ev. Restvaccinering 

9 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare en! b 
Gy 1 Hälsobesök Längd/vikt Till skolläkare en! a-c 

Hälsoenkät till elev Hälsosamtal med diskussion 
kringhälsa 
Ev. Restvaccinering 

Gy2 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare en! b 
Gy3 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare en! b 
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'l{u{tursk.Jyfans aramaverk.}amhet i <Båstaas k.Jymmun hösten 2016 

AKTUELL SITUATION 
Karin Rylander har under hösten arbetat 75%. Under terminen har Louise Landberg 
vikarierat för Millan på 85%. 

Kvällsgrupper: 
• Vi har kvällsgrupp enligt följande åldersindelning, en 4-5:a och en 7-9:a. 

Under hösten har 4-5:orna arbetat fram en pjäs som framförs under årets 
julshow. Den heter "Piraternas jul" och är ett samarbete med Kulturskolans 
orkestrar och Mariannes dansstudio. 7-9:orna har arbetat med improvisation, 
känslor och status för att sedan börja arbetet med pjäsen "Bernardas hus" 
som spelas upp i slutet av VT 17. 

• Prova-på-drama har även i år fortsatt med elever från år 1-2 som provar hela 
kulturskolans utbud under ett läsår. Drama kommer dit tre gånger under 
hösten och tre gånger under våren. 

Förskolepjäs: 
Höstens förskolepjäs "Humlan och Blåmesen" har spelats på alla förskolor i 
kommunen. Genom sånger, räkning, känna igen färger mm fick barnen hjälpa 
Humlan och Blåmesen att klara sig genom hösten och vintern. 

Skolverksam het 
I samarbete med räddningstjänsten fortsatte vi vår föreställning "Kotten och Olyckan" 
som handlar om vikten av brandvarnare, cykelhjälm och flytväst. Den framfördes för 
samtliga förskoleklasser i kommunen på brandstationen i Båstad. 
United har startats med en forumspelsgrupp på både Strandängsskolan och Förslövs 
skola. 
Arbetet i grundskolan, enligt estetiska lärprocesser och ett kulturschema, har fortsatt i 
åk2. 

Övrigt: 
Många av de arbeten vi gjort kräver givetvis fler förberedelsetimmar än de som syns i 
utförandestatistiken. Några av dem är julshowen och förskoleprojektet, där vi själva 
arbetar fram föreställningarna, tillverkar rekvisita och kläder. 
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DRAMAPEDAGOGERNAS UPPDRAG I BÅSTAD KOMMUN HT-16 

SKOLA ANTAL TIM ANTAL ELEVER ANTAL PERSONAL INNEHÅLL 

Förslöv Skola: 
AK2 6 31 4 Barnkonventionen 
AK8 2 5 2 United 

Summa: 8 36 6 

Montessori 
AK2 3 19 3 Kroppen 

Summa: 3 19 3 

Sandly:ckeskolan 
AK2-3 4 12 2 Matematik 

Summa: 4 12 2 

Strandängsskolan: 
AK2 6 30 3 Kroppen 
AK8 2 5 2 United forumgrupp 

Summa: 8 35 5 

Västra KaruQ: 
AK2 6 19 2 Vi ska bygga en ny by 

Summa: 6 19 2 

Östra KaruQ 
AK2 6 30 3 Läsfixarna 

Summa: 6 30 3 
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Kvällsgrui;mer: 
Åk 1-2 2 
ÅK4-5 24 
ÅK 7-9 19,5 

Summa: 45,5 

Total delsumma: 80,5 

Fortbildning: 

Summa: 

Förskoleprojektet "Bassiluskan går till attack" 
Fiskebyn 1 
Kristallen 1 
Päron byn 1 
Äppel byn 1 
Backabyn, Backabusarna 1 
Klockarebyn 1 
Äpplet 1 

17 
10 
9 

36 

187 

33 
18 
20 
55 
32 
36 
20 

3 
2 
2 

7 

28 

10 
6 
7 

16 
12 
13 
4 

prova på drama 
Julshow 
Drama 
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Pärlan + Ängsbyn 1 69 16 
Malen 1 30 8 
Östra Karup 1 49 16 
Skogsbyn 1 50 19 
Lyckohällan + dgbv 1 22 6 
Fritids 30 7 

Summa: 13 464 140 

Övrigt projekt: 

Kotten & Olyckan Brandstationen 15 143 17 

Summa: 15 143 17 

Total summa: 108,5 794 185 

Fördelning av dramatimmar i% beräknat på 184 timmar (108,5 + 75,5h då båda medverkat) 

Förskolor 
Ak F-3 
Ak4-6 
Ak 7-9 
Gymnasiet 
Kvällsgrupper 
Fortbildning 

13,04% 
16,85% 

0,00% 
4,35% 
0,00% 

48,36% 
0,00% 
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Fritids 
Ovrigt projekt 
SUMMA: 

Förslöv den 22/12 2016 

f_:_, IV-1--
Karin Rylander 
Aukt. Dramapedagog 

1,08% 
16,30% 
99,98% 

~dberg 
Teaterpedagog 
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fj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-29 

KF §45 Dnr KS 000204/2017 - 906 

1av2 

UibildninQs: :ärfa1den 

2017 -Ql,- 0 4 
Dnr .. U.N .. QCQ_Z..,Q_ \ / 
... f:Q.LL~.J.o..0.0 ... _ 

Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad 
lokalanvändning 

Beskrivning av ärendet Verksamheten för "Stöd och utveckling" inom verksamhetsområdet Barn och 
skola övertar under 2017 lokaler som verksamheten för rehabilitering inom 
vård och omsorg lämnar. Budget för lokalkostnaden finns i 2017 års budget 
inom Vård och omsorg och behöver därför flyttas till Barn och skola. Eftersom 
anslagsbindningsnivån enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut ligger på 
verksamhetsområdesnivå krävs ett beslut i kommunfullmäktige för att ändra 
driftsramarna för verksamhetsområden. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Kerstin 
Gustafsson (M), Thomas Andersson (L), Katarina Toremalm (MP), Uno 
Johansson (C), Eddie Grankvist (BP) och Helena Stridh (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 73. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-31. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Uno Johansson (C): Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag att budgeterade medel om 450 tkr flyttas från verksamhetsområde Vård 
och omsorg under Vård- och omsorgsnämnden till verksamhetsområde Barn och 
skola under utbildningsnämnden. 

Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag att av budgeterade 
kostnader ramväxlas 250 tkr från verksamhetsområde Vård och omsorg till Barn 
och skola. 

Notering Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kerstin 
Gustafssons (M) m.fl. förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Omröstning: Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Kerstin Gustafssons (M) m.fl. förslag röstar NEJ. 

Fortsätter på nästa sida. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsresultat: 

Beslut 

Reservation 

2017-03-29 

KF §45 DnrKS000204/2017-906 

Forts. Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad 
lokalanvändning 

2 av 2 

Omröstningen utfaller med 19 Ja- och 9 Nej röster, samt 11 ledamöter som 
avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och 
omröstningslista. Således har kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Av budgeterade kostnader ramväxlas 250 tkr från verksamhetsområde 
Vård och omsorg till Barn och skola. 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 
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Sida 1av2 

~åstads Komm~.n - Arbetsmiljöverket slutrapporterar sin skoltillsyn 2013-2~_!,~"f Jt~tz~~~'f~/iMUf•J 
till skolhuvudman Uiliildr:ing:J:.3mnden 

Från: 
2017 -03- 2 2 

Dnr.V. ........ 0.9.9.L?..~ 
Till: 
Datum: 

<Anna-Carin. Carlsson@av.se> 
<Anna-Carin. Carlsson@av.se> 
2017-03-22 09:46 

.... i.o. f.J.".::: .. ~.Q Q ..... 
Ärende: Arbetsmiljöverket slutrapporterar sin skoltillsyn 2013-2016 - utskick till 

skolhuvudmän 
Hemlig kopia: Båstads Kommun 
Bifogade filer: projektrapport-arbetsmilj overkets-nationella-tillsyn-skolan-2013-2016-ra .... pdf 

Arbetsmiljöverket slutrapporterar sin skoltillsyn 2013-2016 
Arbetsmiljöverket har under åren 2013-2016 inspekterat drygt 30 procent av landets grund
och gymnasieskolor och 300 skolhuvudmän. Nu överlämnar vi resultatet till er som ansvarar 
för arbetsmiljön i skolan så att ni tillsammans med skyddsombud och elevskyddsombud 
själva fortsätter att med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete bidra till en 
arbetsmiljö i skolan med mindre skadlig stress, ökad trygghet och bättre fysiska 
förhållanden. 

Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några 
av arbetsmiljöproblemen vi sett under vår treåriga inspektionsinsats. 

Nio av tio skolor har brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 
På nio av tio skolor har vi funnit brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det saknas 
bland annat dokumentation som skriftliga handlingsplaner och riskbedömningar om 
ohälsosam arbetsbelastning. Vi har även identifierat brister utifrån den nya föreskriften om 
organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft i mars 2016. Det handlar om en alltför 
stor arbetsbörda, konflikter på arbetsplatsen och våld eller hot mot personal. 

Nu är det upp till politiker och de högsta cheferna inom skolan att ta sitt 
arbetsgivaransvar för resterande 70 procent av grund- och gymnasieskolor i landet, 
säger Pia Zätterström, chef för inspektionsavdelningen. 

Skolornas egna system för att skapa en god arbetsmiljö måste kunna överleva 
långsiktigt. Det är en grundförutsättning för att förebygga arbetsolyckor och 
arbetssjukdomar och skapa en trygg arbetsplats och skolmiljö, säger Adam Jansson, 
inspektör och projektledare för tillsynen. 

Läs mer om skoltillsynen och de brister vi sett i den bifogade projektrapporten och i 
pressmeddelandet. 

Kontakter på Arbetsmiljöverket 
Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för tillsynen inom skolan, 
telefon 010-730 90 14. 
Arbetsmiljöverkets svarstjänst, telefon 010-730 90 00. 

Vänliga hälsningar 
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VI HAR INSPEKTERAT DRYGT 30 PROCENT AV LANDETS 
SKOLOR 2013-2016 
Skolan är landets största arbetsplats eftersom både skolpersonal 
och eleverna från och med förskoleklass omfattas av arbetsmiljö
lagstiftningen. 

Under flera år har det fumrits signaler om att arbetsmiljön i skolorna 
behöver förbättras. Vi har därför under åren 2013-2016 inspekterat 
drygt 30 procent av landets cirka 6 000 grund- och gymnasieskolor 
och även besökt 300 skolhuvudmän. Inspektionerna har berört 
såväl kommunala som fristående skolor och både större och mindre 
skolorganisationer. 

NIO AV TIO SKOLOR HAR BRISTER I DET SYSTEMATISKA 
ARBETSMIUÖARBETET 
Landets grund- och gymnasieskolor måste ha ett levande och aktivt 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är grunden för att identifiera 
och ta hand om såväl organisatoriska som fysiska arbetsmiljörisker i 
skolan. 

Med ett väl uppbyggt och förankrat systematiskt arbetsmiljöarbete 
blir det lätt för de verksamma i skolan att göra rätt över tid. 
Rektorer och skolledningar ska inte behöva "uppfinna" system 
för sitt förebyggande arbetsmiljöarbete utan ska kum1a ta del av 
skolorganisationens i förväg fastlagda rutiner och arbetssätt. Dessa 
ska styra arbetsmiljöarbetet i skolan men också i skolorganisationen 
som helhet. Rutinerna minskar sårbarheten vid personalomsättning 
och borgar för ett arbetsmiljöarbete som kommer att fungera över tid. 
Kopplat till detta ska det finnas kunskaper om arbetsmiljöarbete hos 
skolledare, skyddsombud och elevskyddsombud. 

Våra inspektioner har visat att skolan är en sektor med många brister 
i arbetsmiljön både vad gäller systematik och dokumentation. Vi har 
sett brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på nio av tio skolor 
som vi har inspekterat. 

3 
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SKOLORNA HAR I DE FLESTA FALLEN UPPFYLLT DE KRAV VI 
STÄLLT INOM UTSATT TID 
Våra inspektioner har resulterat i ett omfattande kravställande på 
skolans arbetsgivare om att vidta åtgärder. Vid våra uppföljande 
inspektioner, där vi kontrollerar om arbetsgivarna genomfört 
åtgärderna, har skolorna i de allra flesta fallen uppfyllt våra krav 
inom utsatt tid. Där åtgärder inte är genomförda eller tillräckliga 
går ärendet vidare till vitesförelägganden. Inom projektet har vi 
utfärdat 250 sådana beslut. 

DE VANLIGASTE BRISTERNA PÅ SKOLORNA SOM VI STÄLLT KRAV PÅ: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4 

Skriftliga bedömningar av riskerna i arbetsmiljön . 

Skriftliga rutiner som beskriver hur det lokala systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. En dokumentation som beskriver 
"vad, hur, vem och när". 

Skriftliga tidsbestämda handlingsplaner för de åtgärder som inte 
genomförs omedelbart. 

Skriftliga fördelningar av uppgifter i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. 

Ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivarna har inte undersökt 
orsaken till och riskbedömt ohälsosam arbetsbelastning. De nya 
föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde 
i kraft våren 2016 ger tydliga riktlinjer för vad arbetsgivaren ska 
göra för att undvika ohälsosam arbetsbelastning. 

Luftkvalitet (ventilation). Ofta finns någon typ av fläktstyrd 
ventilation i klassrum och arbetslokaler men anläggningarnas 
kapacitet och skick samt hur installationer är utförda varierar 
stort. Även klass- och gruppstorlekar spelar roll när det gäller 
luftkvalitet i lokaler. Vi konstaterar att det inte är ovanligt att 
skolans lokaler har för hög personbelastning utifrån vad ventila
tionen klarar av. Följden av "överbefolkade" klassrum blir dålig 
luft. Här finns behov av förbättrad kommunikation mellan 
skolverksamheten och fastighetsupplåtaren. Det måste vara 
tydligt för de verksamma i skolan hur de kan nyttja sina lokaler 
i termer av klass- och gruppstorlekar. 

Rutiner för drift och underhåll av skolfastigheten. Vi har till 
exempel sett att det finns oklarheter om när och hur ofta service 
och underhåll av ventilationsanläggningar utförs samt att det 
saknas rutiner för kontroll av städkvalitet. Här behöver 
verksamheten och fastighetsupplåtaren upprätta rutiner 
alternativt göra de rutiner man har kända. Även frågor kring 
ansvar och finansiering av arbetsmiljöåtgärder kopplade till 
skolfastigheten behöver förtydligas i många skolorganisationer. 
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• Buller. Åtgärder för särskilt bullerkänsliga elever och arbetstagare 
har inte vidtagits. Vi har också sett brister när det gäller före
byggande åtgärder, undersökningar och riskbedömningar samt 
erbjudande av hörselundersökningar till särskilda grupper av 
arbetstagare, till exempel idrotts-, musik- samt trä- och metall
slöjdslärare. 

• Hot och våld. En annan brist vi sett handlar om riskbedömningar 
i förebyggande syfte, säkerhetsrutiner samt utbildning och 
information om hur man ska agera i en skarp hot- eller vålds
situation. 

• Elever på praktik. Rutiner saknas ibland för att kontrollera att 
undersökningar, riskbedömningar och åtgärder mot risker 
i arbetsmiljön är gjorda på praktikarbetsplatsen samt att 
information om riskfyllda arbetsuppgifter finns. Det saknas 
också ofta rutiner för att kontrollera praktikhandledares 
kunskaper om arbetet och dess risker. 

UPPLÄGG OCH SAMORDNING AV TILLSYNSINSATSEN 
Avstämning med parterna 
Projektgruppen hade flera möten med parterna både inför och 
under projekttiden för att stämma av huvudsakliga arbetsmiljörisker 
i skolan och frågor som var viktiga att lyfta i tillsynen. Vi har även 
hänvisat till parterna när det gäller rent arbetsrättsliga frågor. 

Kommunikationsinsatser och pressarbete för att nå ut även till dem 
som inte inspekterades 
För att nå ut brett med information om denna insats skickade 
vi ut ett brev till alla landets skolor hösten 2013. Vi medverkade 
också på två stora mässor för skolledare och lärare med montrar 
och föreläsningar om hur skolan kan bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Vi genomförde dessutom flera medieinsatser 
i samband med lanseringen av skoltillsynen och under projektets 
gång. 

Arbetsgivarna kunde förbereda sig med hjälp av en checklista 
Projektgruppen tog fram en checklista för arbetsgivarna som 
publicerades på vår webbplats av.se, tillsammans med annat 
material om arbetsmiljön i skolan och information om skoltillsynen. 
Detta gjorde att de arbetsgivare, skyddsombud och elevskydds
ombud vi mötte i de flesta fall var väl förberedda på de frågor 
som inspektionen skulle handla om. 

Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Ett väl fungerande system för arbetsmiljöarbetet är grunden 
för att skapa och behålla en bra arbetsmiljö. Vi har genomfört 
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inspektionerna på olika nivåer. Vi har träffat såväl skolhuvudmän, 
förvaltningsledningar, ansvariga politiker som skolledare vid 
inspektioner på enskilda skolor. 

Samordning med våra egna och andra myndigheters inspektioner 
Våra inspektioner har fokuserat på de områden där endast Arbets
miljöverket har lagstöd för att ställa krav på arbetsgivare. Tillsynen 
har varit väl förankrad hos myndigheter med angränsande lagstift
ning. När det till exempel gällt elever som utsätts för diskriminering 
och kränkande behandling har vi i första hand hänvisat till Skolin
spektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombuds
mannen eftersom dessa myndigheter har bättre möjligheter att 
agera i dessa fall. 

Vi har samordnat skolinspektionerna med våra övriga nationella 
inspektioner mot kommunala verksamheter så att vi så långt det varit 
praktiskt möjligt undvikit att samma kommun inspekteras samtidigt 
i olika tillsynsprojekt. Vi har även tagit hänsyn till vilka kommuner 
som Skolinspektionen för tillfället har bedrivit sin tillsyn i. Detta för 
att en skolhuvudman inte i onödan ska behöva granskas av två 
myndigheter samtidigt. 

Inför våra besök i landets kommuner upprättade vi även kontakt med 
kommunernas miljö- och hälsoskydd. Detta för att kunna samverka 
inom de områden där våra regelverk kan komplettera varandra, till 
exempel i frågor om städning och ventilation. 

Frågor om tillgänglighet togs upp vid alla inspektioner 
Vid varje inspektion har inspektörerna tagit upp arbetsmiljöfaktorer 
som skapar goda förutsättningar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla, 
inklusive arbetstagare med någon form av tillfällig eller permanent 
funktionsnedsättning. 
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VAD HÄNDER NU? 
Vi sprider resultatet till samtliga skolhuvudmän, parterna och 
myndigheter med angränsande lagstiftning. 

Vi förutsätter att huvudmännen och skolarbetsgivarna tillsammans 
med skyddsombud och elevskyddsombud själva fortsätter att med 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete bidra till en arbetsmiljö i 
skolan med mindre skadlig stress, ökad trygghet och bättre fysiska 
förhållanden. Det är nu skolhuvudmännens ansvar att själva följa 
upp arbetsmiljöförhållandena i de 70 procent av landets skolor som 
inte inspekterats inom ramen för denna tillsyn. 

KONTAKTPERSON: 
Adam Jansson, projektledare för skoltillsynen 
Arbetsmiljöverket 
010-730 90 14 
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www.av.se 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 
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