
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 13 juni 2017 

Tid och plats: kl. 10:00, Astrakanen  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson   UN 3 

2.  Godkännande av dagordning   UN 4 

3.  Elevenkät 2016 – uppföljning Marika Forsell  UN   

4.  Redovisning vårdnadshavarenkät 2017 Marika Forsell UN   

5.  Systematiskt arbetsmiljöarbete - Barn och skola Sara Damber UN   

6.  Optimal grundskoleorganisation – södra delen Sara Damber  KF  

7.  Optimal förskoleorganisation  Birgitta Berséus  KF  

8.  Budgetuppföljning – tertial 1 Barn och skola Sara Damber UN   

9.  Tillsynsbesök fristående förskola - Båstad Montessori Henrik Wagersten UN 5-14 

10.  Motion - Skolbusstrafik Henrik Wagersten  KF  

11.  Motion - Skolskjutsar och kamrater Henrik Wagersten  KF  

12.  Åtgärdsplan för kompetensförsörjning och personalrekrytering samt 
personalstrategi – uppföljning  
 

Henrik Andersson/ 
Sara Damber  

UN   

13.  Skol- och utbildningsprogrammet – handlingsplaner – uppföljning Henrik Andersson UN  

14.  Intern kontrollplan 2017  Henrik Andersson  UN 15-16 

15.  Gymnasieorganisationen 2018/2019 för Akademi Båstad 
Gymnasium  

Henrik Andersson  UN  17 

16.  Budgetuppföljning – tertial 1 Bildning och arbete  Henrik Andersson  UN   

17.  Systematiskt arbetsmiljöarbete – Bildning och arbete  Henrik Andersson  UN   

18.  Anmälda delegationsbeslut utbildningsnämnden   UN 18-64 

19.  Beslutslogg utbildningsnämnden   UN 65-68 

20.  Delgivningar utbildningsnämnden  
  

 UN 69-95 



Båstads kommun 
Datum 

2017-05-24 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

21.  Informationsärenden utbildningsnämnden  
1. Allmän information från Barn och skola, Sara Damber  
2. Genomlysning av skolbusstrafiken, Sara Damber  
3. Skolrankningar – analys, Sara Damber  
4. Rutiner för hantering av kränkande behandling, Sara Damber  
5. Information om elevhälsan, Ingrid Berg Brynje 
6. Barn/elever i behov av särskilt stöd, Henrik Wagersten  
7. Allmän information gymnasieskolan, Henrik Andersson  
8. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson                        
9. Redovisning ekonomi, Helena Stridh  
10. Redovisning om utbetalning av delegationsbeslut, Henrik 
Andersson  
11. Information gällande tillsyn av handläggning inför omplacering 
av ensamkommande barn, Henrik Andersson  

  96-112 

Båstad den 5 juni 2017 

Helena Stridh  
Ordförande 

Therese Zetterström 
Sekreterare 
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Datum: 2017-06-02 
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, tisdagen den 20:e juni 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 2017-06-02     
 
 
Kommunledningskontoret
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-06-02 
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 2017-06-02   
 
Kommunledningskontoret 
Therese Zetterström, Nämndsekreterare 
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U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Barn & skola 

Datum 

170405 
Handläggare 

Henrik Wagersten 
Vårtdnr 
UN000228/2017-600 

Till Utbildningsnämnden 

Belslutet ska expedieras till: 
Båstads Montessori förskola 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tillsynsrapport 

Tjänsteskrivelse 

Tillsynsbesök fristående förskola 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Tillsyns besök har genomförts i Båstads Montessori förskola 2017-03-01 av kommunens till
synsrepresentanter Birgitta Berseus och Henrik Wagersten. Vid tillsynen intervjuades för
skolechef Josefine Larsdotter och verksamhetsbesök gjordes. Vid tillsynen, vars fokus var 
verksamhetsobservation utifrån ett pedagogiskt perspektiv, har verksamheten bedömts ut
ifrån Skollagens och Läroplanens krav. Bedömningen som gjorts är att verksamheten lever 
upp till lagens krav. Genomgång av förskolans olika dokument vad gäller planer, systema
tiska kvalitetsarbete och stadgar gjordes 2017 -0 3-0 8 av tillsynsansvarig. 

Bakgrund 
Enligt Skollagen kap 26 § 4 ska kommunen utöva tillsyn över förskola vars huvudman kom
munen godkänt enligt Skollagen kap 2 § 7 

Aktuellt 
Tillsyn har utövats på plats 2017-03-01 av Birgitta Berseus och HenrikWagersten i Båstads 
Montessori vid förskoleenheterna: Kristallen, Pärlan och Äpplet. Tillsynsfokus var verksam
hets besök med ett pedagogiskt perspektiv och uppföljning av tidigare tillsyn, samt rådgiv
ning. Vid tillsynen genomfördes observationer i verksamheten bland personal och barn. 
Samtidigt pågick samtal med förskolechefen Josefine Larsdotter. Efter tillsyns besöken skrevs 
en rapport där en sammanställning gjordes utifrån verksamhets besök och granskning av do-
kument. · 

Övervägande /framtid 
Tillsynen är en viktig del i kvalitetsarbetet för att alla förskolebarn i Båstads kommun ska få 
en likvärdig utbildning. Tillsynsrepresentanterna uppfattar att verksamheten vid Båstads 
Montessoris förskolor håller en god nivå och följer läroplan och skollag. Dock framkommer 

Båstads kommun 

Barn&skola 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

5



2 (2) 

en brist vad gäller köregler som finns i föreningens stadgar och som huvudmannen behöver 
rätta till. Detta är dock inte av allvarligt slag då verksamheten i praktiken följer gällande lag
stiftning. 

Förslag till beslut 

1. Tillsynsrapport godkänns (bilaga 1) 

2. Godkännande av kommunens förslag till åtgärder 

Godkännande av föreläggande 

1.2 Grundläggande värden och inflytande 
2.1 Huvudmannens styrning och ledning. 

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan ...... uppfyller kraven i författningarna ... 
4.8 Kösystem. Förskolan följer gällande regler kring eventuell förtur till plats på förskolan. 

Föreläggande 
Antagen likabehandlingsplan och föreningens stadgar vad gäller förtur, överensstämmer 
inte med varandra. Stadgar vad gäller förtur är inte i överensstämmelse med diskrimine
ringslagen DL 2§§5-6. Godkännande från kommunen saknas vad gäller förtursregler uti
från gällande lagstiftning. SkolL 8§ 19 

Huvudmannen föreläggs att lägga upp en plan på hur och när bristerna ska åtgärdas, 
samt, om förtur för vissa barn ska förekomma också inkomma till Båstads kommun med 
en ansökan om godkännande av förtursregler. 

de av datum för återrapportering av föreläggande (inkl. tidsplan) 2017-09-01 

enrik Wagersten, Barn och skola 
Utredare/skolexpert 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Datum 
201 70308 
Handläggare 
Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
UN000228/2017-600 

TILLSYNSRAPPORT 

BÅSTADS MONTESSORI FÖRSKOLA 

SAMMANFATTNING 
Enligt Skollagen kap. 24 § 4 har en kommun tillsynsansvar över fristående förskola och 
pedagogisk omsorg. Utbildningsnämnden ansvarar för kontrollen av enskild verksamhet, 
så att den bedrivs i enlighet med de lagar, föreskrifter och riktlinjer som gäller för 
verksamheten . Förskolans verksamhet ska styras efter läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 
rev 2010). 

Tillsynen riktas mot följande områden: 
• Hur verksamheten utför det pedagogiska uppdraget utifrån läroplanen 
• Hur lärmiljöerna ser ut inne/ute 
• Hur det systematiska kvalitetsarbetet utförs 
• Rutiner för synpunktshantering 
• Handlingar (inkl. bl.a. likabehandlingsplan, dokumentation av det systematiska 

kvalitetsarbetet) 

Bedömningen av hur förskolan uppfyller de krav som ställs på verksamheten utifrån 
gällande lagstiftning, läroplan och kommunala villkor görs utifrån fem beslutstyper: 

• lever upp till lagens krav 
• avstående från ingripande 
• anmärkning 
• föreläggande 
• föreläggande med vite 

Vid ett förläggande eller anmärkning är huvudmannen skyldig att åtgärda bristerna inom 
stipulerad tid. Om huvudmannen inte följer nämndens föreläggande och verksamhetens 
brister är allvarliga kan utbildningsnämnden återkalla huvudmannens godkännande. I 
mycket allvarliga fall, då det finns risk för barnens hälsa eller säkerhet, kan 
utbildningsnämnden stänga verksamheten med ett tillfälligt verksamhetsbeslut. 

I. 

' 
tl 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Datum 
20170308 
Handläggare 
Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
UN000228/2017-600 

Den 1 mars 2017 genomfördes tillsyn av Båstads Montessori förskola. 

Ett föreläggande ges som berör följande områden: 

1.2 Grundläggande värden och inflytande 
2.1 Huvudmannens styrning och ledning. 

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan ... ... uppfyller 
kraven i författningarna ... 

4.8 Kösystem . Förskolan följer gällande regler kring eventuell förtur till 
plats på förskolan . 

BAKGRUND 
Enligt skollagen 26 kap §§4, 6-16, 18 står enskild förskola och pedagogisk omsorg under 
tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Utbildningsnämnden har ansvar för att 
kontrollera att enskild verksamhet bedrivs i enlighet med de lagar, föreskrifter och riktlinjer 
som gäller. För förskolans verksamhet är det läroplanen för förskolan som ska vara 
styrande. När det gäller pedagogisk omsorg ska förskolans läroplan vara vägledande. 

Inledning 
Utbildningsnämnden har utövat bastillsyn vid Montessori förskola genom ett 
verksamhetsbesök i de tre förskoleenheterna. Tillsynen var inriktad mot: hur verksamheten 
utför det pedagogiska uppdraget utifrån läroplanen. Dessutom intervjuades 
förskolechefen varefter förskolans olika grundläggande dokument granskades. 
Bedömningarna görs utifrån hur väl verksamheten uppfyller de statliga krav som återfinns i 
skollagen, läroplanen och övriga för verksamheten gällande författningar samt utifrån 
kommunens uppsatta villkor. 

Bedömningsområdena granskas utifrån de fem beslutstyperna; lever upp till lagens krav, 
avstående från ingripande, anmärkning, föreläggande och föreläggande med vite. Inom 
de områden som granskarna beslutat om föreläggande och/eller anmärkning, har 
huvudmannen ansvar för att åtgärder vidtas inom stipulerad tid . 

Underlag 
Underlaget för utbildningsnämndens bedömning är besök i verksamheten , intervjuer och 
dokumentation . Förskolechef har intervjuats, personal och barn har observerats. 

Beskrivning av verksamheten 
Båstads Montessori ekonomisk förening, bildades 1993. Förskolan finns på tre enheter i 
Båstad, Grevie kyrkby och Förslöv, med respektive 27, 25 och 30 barn. 

Bedömningar 
Bedömningsområdena granskas utifrån de fem beslutstyperna. Motivering av beslut 
lämnas endast när en bedömningspunkt fått ett föreläggande, anmärkning eller 
avstående från ingripande. Om verksamheten lever upp till lagens krav lämnas ingen 
motivering. Ett föreläggande påtalar brister i verksamheten som huvudmannen ska 
åtgärda och redovisa för utbildningsnämnden. En anmärkning påtalar smärre brister, vilka 

JI 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Datum 
20170308 
Handläggare 
Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
UN000228/2017-600 

ska åtgärdas av huvudmannen och redovisas för utbildningsförvaltningen. Ett beslut om 
avstående från ingripande utgör endast ett påpekande och föranleder inte några direkta 
krav eller åtgärder. 

1. FÖRSKOLANS ARBETE MOT MÅLEN 
Tillsynen granskar inom detta område förskolans arbete för att stimulera barnens 
utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från 
en helhetssyn på barnet och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. Kvaliteten i den verksamhet barnen erbjuds är central, liksom arbetet för att ge 
god omsorg och skapa en trygg miljö. 

1.1 Utveckling och lärande 
Utbildningen inom förskolan syftar till att barn ska utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen 
ska hänsyn tas till barns olika behov. Barn ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 
så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barns förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 
främja barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

1.1.1 · Barn och föräldrar informeras om vilka mål som finns för verksamheten. 

Lever upp till lagens krav. 

1.1.2 Förskolan har ett varierat innehåll som stimulerar barnens utveckling och lärande, 
samt erbjuder trygg omsorg. 
Lever upp till lagens krav. 

1.1.3 Förskolan arbetar så att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket. 
Lever upp till lagens krav. 

1.1.4 Barnens utveckling och lärande följs upp, dokumenteras 
och utvärderas. 

Lever upp till lagens krav. 
1.1 .5 Huvudmannen tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov och ser till 

att det är god kvalitet i verksamheten. 
Lever upp till lagens krav. 
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Barn & skola 
Datum 
20170308 
Handläggare 
Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
UN000228/2017-600 

1.1.6 De barn i förskolan som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd får det stöd som deras speciella behov kräver. 
Lever upp till tagens krav. 

1.1 . 7 Förskolans arbete sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 
Lever upp till tagens krav. 

1.2 Grundläggande värden och inflytande 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på. 
Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 
ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

1.2.1 Förskolan arbetar systematiskt med att grundlägga och förankra de 
värden som vårt samhälle vilar på. 
Lever upp till tagens krav, vad gäller verksamheten, men antagen 
tikabehandtingsptan och föreningens stadgar vad gäller förtur, 
överensstämmer inte med varandra. 

1.2.2 Barnens bästa är utgångspunkt för verksamheten och barnen ges aktivt 
inflytande över utbildningen. 
Lever upp till tagens krav. 

1.3 Trygghet och god miljö i övrigt 
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla barn erbjuds en god miljö. Omsorg 
om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 
arbetet i förskolan . Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja 
de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

1.3.1 Miljön i förskolan präglas av trygghet, omtanke om barnens välbefinnande och en 
god omsorg. 
Lever upp till tagens krav. 

1.3.2 I förskolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och 
kränkande behandling av barnen. 
Lever upp till tagens krav. 
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Datum 
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Handläggare 
Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
UNODD228/2017-600 

2. LEDNING OCH UTVECKLING AV UTBILDNINGEN 

Tillsynen granskar inom detta område hur huvudmannen tar ansvar för verksamheten , 
hur förskolan är organiserad och om kraven på kompetens och utbildningsnivå uppfylls 
samt om förskolan uppfyller författningarnas krav på ledningen, uppföljningen och 
utvecklingen av utbildningen. 

2.1 Huvudmannens styrning och ledning 
Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan arbetar mot de nationella målen, 
har en god kvalitet och uppfyller kraven i författningarna. Huvudmannen har också ett 
ansvar för att utveckla verksamheten för att öka måluppfyllelsen. 

Föreläggande 
Stadgar överensstämmer inte med gällande lagstiftning i DL 2§§5-6 och 
SkolL 8§19 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

2.1.1 Huvudmannen, eller företrädaren för huvudmannen, ansvarar för verksamhetens 
måluppfyllelse och för att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, 
såsom att planera, följa upp, utvärdera och kontinuerligt utveckla verksamheten, 
samt omsätter resultaten i åtgärder för att uppfylla de nationella målen. 

Lever upp till lagens krav. 

2.2 Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärarna och övrig personal i förskolan har 
förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot 
de nationella målen. Förskolechefen ansvarar för att förskolans måluppfyllelse följs upp 
och utvärderas i förhållande till de nationella målen. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

2.2.1 Förskolechefen tar ansvar som pedagogisk ledare och chef, och verkar för att 
utbildningen utvecklas. 
Lever upp till lagens krav. 

1'. 

2.3 Ledningsstruktur och organisering av utbildningen 

Det pedagogiska arbetet vid förskolan ska ledas och samordnas av en förskolechef. 
Förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och 
har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra författningar. 
Här ska också finnas förskollärare som har ansvar för att leda det pedagogiska arbetet så 
att det sker i enlighet med läroplanens mål och intentioner, att verksamheten 

•Jf 
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dokumenteras, följs upp och utvärderas och har även det övergripande ansvaret för 
utvecklingssamtalen. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

2.3.1 Förskolans yttre och inre organisation samt ledningsstruktur överensstämmer 
med författningarna. 
Lever upp till lagens krav 

2.3.2 Det finns tillgång till förskollärare i förskolan för att leda de målstyrda 
processerna. 
Lever upp till lagens krav. 

2.3.3 Arbetslagets arbetssätt och arbetsformer dokumenteras och utvärderas 
regelbundet. 
Lever upp till lagens krav. 

2.4 Personalkompetens 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

2.4.1 Förskolechefen har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och 
erfarenhet. 
Lever upp till lagens krav 

2.4.2 Personalen vid förskolan har utbildning och kompetens för de uppgifter 
de ska bedriva 
Lever upp till lagens krav. 

2.4.3 Personalen vid förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling och har 
nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. 
Lever upp till lagens krav. 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Materiella resu rser 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

3.1.1 För utbildningen finns nödvändiga materiella resurser för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppnås. 

Lever upp till lagens krav. 

El 
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3.1 .2 Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. 

Lever upp till lagens krav. 

3.2 Gruppsammansättningens lämplighet 

Huvudmannen har ansvar för att se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 
och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Förskolan ska, varhelst den 
anordnas, arbeta för att nå upp till de mål som ställts upp för den pedagogiska 
verksamheten. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov och förskolan 
kan därför inte utformas på samma sätt överallt. 

Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

3.2.1 Barngrupperna har anpassats till barnens behov så att omsorgen och det 
pedagogiska uppdraget i övrigt kan tillgodoses enligt de nationella målen. 
Lever upp till lagens krav. 

4. ÖVRIGT 
Inom detta bedömningsområde granskas följande: 

4.1 Rutiner för registerkontroll 
Lever upp till lagens krav 

4.2 Rutiner för tystnadsplikt samt anmälningsskyldighet till socialnämnden 
Lever upp till lagens krav. 

4.3 Rutiner för klagomålshantering 
Lever upp till lagens krav 

4.4 Rutiner för säkerhet 
Lever upp till lagens krav. 

4.5 Verksamheten arrangerar inte några aktiviteter för vilka vårdnadshavarna 
får betala något utöver barnomsorgsavgiften. 

4.6 

4 .7 

Lever upp till lagens krav. 

Försäkringsskydd finns för personal, barn och lokaler. 
Lever upp till lagens krav . JI 

öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov, och under 
dagar/perioder när verksamheten är stängd tillhandahålls någon 
annan form av omsorg. 
Lever upp till lagens krav. 

4.8 Köregler överenstämmer med gällande lagstiftning 
Föreläggande 

13



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Datum 
20170308 
Handläggare 
Henrik Wagersten 
Vårt dnr 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-06-05 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 
Dnr: Klicka här för att ange text. 
 
 
Intern kontrollplan för  Utbildningsnämnden/Bildning och arbete 2017 
 
 
Förslag till beslut 
Fastställa förslag till intern kontrollplan för 2017 avseende verksamhetsområde Bildning och 
arbete 
 
Sammanfattning av ärendet 
De punkter som föreslås att ligga till grund för 2017 års interna kontroll handlar om rutiner 
och fakturor avseende placeringar av barn och vuxna samt kontroll av  försäljning av godis och 
läsk på fritidsgårdarna 
 
Bakgrund 
Årligen fastställs punkter för respektive nämnd och verksamhetsområde avseende internkon-
troll. 
 
Aktuellt 
Antalet placeringar av barn och vuxna inom individ och familj har under senare år stigit. Det är 
av största vikt att såväl rutiner kring handläggning samt kostnader följs upp metodiskt och 
noggrant. Fritidsgårdarna hanterar kassor för försäljning. Sådana kassor bör regelbundet vara 
föremål för intern kontroll.  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Bildningschef 
Ekonom Bildning och arbete 
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lj t\) 0 00 'Z,O B-/ 2. 0 \ :::r -C102'rslag till beslut UN 201 s-xx-xx 

Intern kontrollplan 2017 för utbildningsnämnd i Båstads kommun 
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering V / R 

till Anal s 
Motivering till val av kontrollmoment 

Bildning och 
arbete 

1 

Kontroll av rutiner 
Genomgång av 

Rutiner för placeringar pågående 
Verksamhets-

V=3 
Konotrollmomentet avser att förbättra rutiner för placeringar av 

av vuxna och barn inom 
samt att 

Iof chef En gång per tertial placeringar, R=3 
individ och familj 

debiteringar är 
underlag och 

områdeschef 
V/ R=9 

barn och vuxna. 
korrekta. 

fakturor 

Kontroll av rutiner Genomgång av 
Kassa avseende och intäkter försäljningsrutine 

Verksamhets-
V=3 

Kontrollmomentet avser att hanteringen av kassan sker på ett 
försäljning godis och avseende Chef fritidsgårdar En gång per tertial r och redovisning 

områdeschef 
R=3 

korrekt sätt samt att risken för svinn minimeras. 
dryck på fritidsgårdarna försäljning av godis samt stickprov V/R=9 

2 

och läsk. avseende kassan. 

Åt errappo rt erm~ 

\ ~ \ ~· ~ Kommentar 
~ a~ ~~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ "' '° ~ eventuella ~ %~ ~ ';) ~ $ ~·-~ ~~ 
l>l l>l l>l l>l 

!Il <. ':i Aktuellt 
.., .., .., .., 

avvikelser/ c; % ~~ 
.... .... §'.. §'.. c; ~ 'e. s. ('il ~ ~ a "" ' 

";'" ~ p. p. p. ~ resultat 
""" 

N w ~ åtgärder 
Bildning och 
arbete 

Kontroll av rutiner 
Genomgång av 

Rutiner för placeringar 
samt att 

pågående 
1 av vuxna och barn inom 

debiteringar är 
Iof chef En gång per tertial placeringar, 

individ och familj underlag och 
korrekta. 

fakturor 

Kontroll av rutiner Genomgång av 
Kassa avseende och intäkter försäljningsrutine 

2 försä ljning godis och avseende Chef fritidsgårdar En gång per tertial r och redovisning 
dryck på fritidsgårdarna försäljning av godis samt stickprov 

och läsk. avseende kassan. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
 

Datum: 20170605 Till: Utbildningsnämnden 
Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 
Dnr: Klicka här för att ange text. 
 
 Gymnasieorganisation 2018/2019 för Akademi Båstad Gymnasium 
 
Förslag till beslut 
 
1. Utbildningsnämnden godkänner den föreslagna organisationen för Akademi Båstad       

Gymnasium läsåret 2018/19.       
2. Gällande introduktionsprogrammet fattar rektor beslut angående antal platser.   
3. Efter den preliminära antagningen våren 2018 ges Bildningschefen befogenhet att justera 

antalet platser utifrån sökbild på respektive program.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av gymnasieorganisation för läsåret 2018/19 på Akademi Båstad gymnasium. 
 
Bakgrund 
Målsättningen för samverkansavtalet för gymnasieskolan i Skåne är att stärka och utveckla 
hela området till en attraktiv gymnasieregion. Enligt samverkansavtal för gymnasieskolan i 
Skåne Nordväst, § 7, ska respektive styrelse för utbildning fatta beslut om utbud för nästkom-
mande läsår senast den 30 juni året innan utbildningen ska starta.  
 
Aktuellt 
Förslag till organisation läsåret 2017/2018:    
 Program   Antal platser  
 Naturvetenskapsprogrammet  20 
 Samhällsvetenskapsprogrammet inklusive RIG 20  
 Ekonomiprogrammet   20  
 Handels- och administrationsprogrammet 10  
 Vård- och omsorgsprogrammet  20  
 VVS- och fastighetsprogrammet     4  
 Industritekniska programmet  10 
 Totalt antal platser   104   
 
Konsekvenser av beslut 
Akademi Båstad gymnasium har ett adekvat och attraktivt utbud av utbildningar.  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Rektor för Akademi Båstad gymnasium 
Bildningschef Båstad kommun 
 
Samråd har skett med: 
Rektor och studie- och yrkesvägledare på Akademi Båstad gymnasium 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170418\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-06-05 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 2017-06-05 
 
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 – Henrik Wagersten, 2017-05-06  
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-20 

2017-04-20 

2017-04-20 

2017-04-20 

2017-04-20 

2017-04-20 

2017-04-20 

2017-04-20 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

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

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

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

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

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

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

Organisation

Undernivåer

Handläggare: 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare: 

Qruk;_ 

Beslut' 

Personnummer· * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Anna Laurell 

Azal Choban 

Linda Heclman 

Linda Hed.man 

Linda Hed.man 

Linda Heclman 

Urvalsdah1m = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 1 I 18 
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Besluts datum 

Avser 

2017-04-20 

2017-04-21 

2017-04-21 

2017-04-21 

2017-04-21 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-24 

Urvalsparametrar; 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

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

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 

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

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 

20170420 - 20170531 
Organisation: 

Underniväer: 

Handläggare· 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut 

Personnummer * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Anna Laurell 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Ann-Christine Olofsson 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 924,00 

1 050,00 

3 147,00 

3 370,00 

Sida 2 I 18 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-25 

2017-04-25 

2017-04-25 

2017-04-26 

2017-04-26 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-06-01 

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 Övrigt yttrande avges 

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

FR Beslut inleda utredning avtalsgodkännande 

Vux Beslut inleda utredning yttrande 

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

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare: 

Orsak' 

.!WM;. 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Anna Laurell 

Linda Hedman 

Nina Jusufovic 

Gert-Inge Nilsson 

Linda Hedman 

Uryalsdattun = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

38 550,00 

50 229,00 

50 673,00 

35 616,00 

Sida3/18 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-26 

2017-04-26 

2017-04-27 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

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

Bo U L VU Placering på SiS kostnader 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

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

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare: 

ilifil:. 

mll!t. 

Personnummer * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

192 200,00 

42 570,00 

Sida 4 I 18 
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Beslutsdatum 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

U rva lspa ra metrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

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 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

BoU Övervägande om fortsatt vård enl 6 kap 8 § SoL 

20170420 - 20170531 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer * 

2017-06-01 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida5I18 
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Beslutsdatum 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

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

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

FR Avvaktar dom från TR 

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

FR Avvaktar dom från TR 

Organisation

Undemiväer: 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare· 

Qllik;. 

Beslut: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Socialnämnd 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

4 681,00 

Sida 6 I 18 
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Besluts datum 

Avser 

2017-05-03 

2017-05-03 

2017-05-03 

2017-05-03 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

Uryalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning överklagande 

FRAvtal om umgänge enl FB 6:15 a godkänt 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

BoU Utredningskostnad 

~ 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Beslutsfattare: 

Orsak: 

Beslut' 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Nina Jusufovic 

- _...,._.t'~- ~ -o---

Ann-Christine Olofsson 

Azal Choban 

Azal Choban 

Uryalsdattun = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

2 937,00 

9 789,00 

Sida 7 I 18 
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Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-06-01 

Beslutsdatum 

2017-05-04 

2017-05-05 

2017-05-05 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

2017-05-05 BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

2017-05-05 

2017-05-05 

2017-05-08 BoU Beslut Intematboende kostnad 

2017-05-08 Vux Kostnader i utredning 

2017-05-08 BoU Beslut Intematboende kostnad 

Uryalsparametrar: 20170420 - 20170531 Beslutsfattare: 

OrganisatioD' 

Undemiväer: 

Handläggare· Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Anna Laurell 

Azal Choban 

Linda Hedman 

Bidrar ej till sin försörjning 
Josephine Tegner 

Anna Laurell 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

54 395,00 

2 225,00 

1 050,00 

11 500,00 

3 050,00 

Sida 8 /18 
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Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-06-01 

Beslutsdatum Beslut Orsak Beviliat A vslagsbelo1212 

Avser Beslutsfattare 

2017-05-08 tl 

2017-05-08 

2017-05-09 BoU Barnomsorg kostnad 224,00 
Anna Laurell 

2017-05-09 

2017-05-09 FR Beslut inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 
Gert-Inge Nilsson 

2017-05-09 FR Snabbyttrande FB 6:20 avges 
Gert-Inge Nilsson 

2017-05-10 Gem Kostnader i samband med insats bifall 3 147,00 
Camilla Moritz 

2017-05-10 Gem Kostnader i samband med insats bifall 3 147,00 
Camilla Moritz 

2017-05-10 Gem Kostnader i samband med insats bifall 3 147,00 
Camilla Moritz 

Urvalsparametrar: Period· 20170420 - 20170531 Beslutsfattare· Urvalsdatmn = Beslutsdatum Sida 9 /18 
Organisati oD" ilifil!k:. 

Undernivåer: m.l1!t. 

Handläggare· Eer~Qnnumm~r· * 
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Beslutsdatum 

2017-05-10 

2017-05-10 

2017-05-10 

2017-05-10 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

Urvalspararnetrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

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 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2:1 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Beslut inleda utredning yttrande vårdnhav/förm 

OrnanisatioO' 

Undemivåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare: 

~ 

Beslut: 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Azal Choban 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

6 294,00 

6 294,00 

6 294,00 

2 100,00 

885,00 

63 462,00 

38 550,00 

Sida 10 I 18 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-12 

2017-05-12 

2017-05-12 

2017-05-12 

2017-05-12 

2017-05-12 

2017-05-15 

2017-05-16 

2017-05-16 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

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 

Organisation· 

Undernivåer· 

Handläggare: 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Azal Choban 

Azal Choban 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Ann-Christine Olofsson 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Urvalsdaturn ~ Beslutsdatum 

Avslags belopp 

100,00 

3 147,00 

3 147,00 

1 317,00 

Sida 11I18 
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Beslutsdatum 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-05-17 

2017-05-17 

2017-05-17 

Urvalsparametrnr: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

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

BoU Barnomsorg kostnad 

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

FR Beslut inleda utredning FB 6:19 

Ornanisation

Underniväer· 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare· 

PersonnummeT' * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Azal Choban 

Azal Choban 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

1. 

Anna Laurell 

Anna Laurell 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

141 210,00 

216,00 

Sida 12 / 18 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-18 

2017-05-18 

2017-05-19 

2017-05-19 

2017-05-19 

2017-05-19 

2017-05-19 

2017-05-22 

2017-05-22 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

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

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

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

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

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

Period: 

Organisatiw 

Undernivåer· 

Handläggare· 

20170420 - 20l 70531 Beslutsfattare: 

~ 

mJ.l!t. 

Personnummer * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ann-Christine Olofsson 

Linda Hedman 

Ann-Christine Olofsson 

Annelie Zerman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

3 147,00 

82 775,00 

3 147,00 

Sida 13 I 18 
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Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Beslutsdatum Orsak Avslags belopp 

Bes 1 utsfattare 

2017-05-22 FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 
Azal Choban 

2017-05-22 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 
Azal Choban 

2017-05-22 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 
Azal Choban 

2017-05-22 FR Faderskapsbekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 
Azal Choban 

2017-05-22 FR Beslut inleda faderskapsutredning FB 2: 1 
Azal Choban 

2017-05-22 FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 
Azal Choban 

2017-05-22 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 
Azal Choban 

2017-05-22 Gem Kostnader i samband med insats bifall 5 000,00 
Linda Hedman 

2017-05-22 BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 
Patrik Lundqvist 

Urva lspa ra metrar: 20170420 - 20170531 Beslutsfattare: Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 14/ 18 
Organisation: Orsak: 

Undemiväer: Beslut: 

Handläggare· Personnummer * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-22 

2017-05-22 

2017-05-22 

2017-05-22 

2017-05-23 

2017-05-24 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

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

Bo U 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 

Vux Familjehemsplac 4 kap 1 § bifall 

BoU Kontaktp/-familj 4 kap 1 §avslag 

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

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation

Undemiväer· 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

2017-06-01 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Patrik Lundqvist 

Patrik Lundqvist 

Patrik Lundqvist 

Patrik Lundqvist 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Azal Choban 

46 800,00 
Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 15 / 18 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-30 

Urva !spara metrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Bo U L VU Placering på SiS kostnader 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation

Undemiväer· 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

~ 

lksM.:. 

Personnummer· * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

46 800,00 

20 352,00 

187 398,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 16 I 18 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-30 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

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 

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

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

Organisation" 

Undemivåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Ann-Christine Olofsson 

Azal Choban 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Sida 17/18 

36



Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-31 

2017-05-31 

Urva lspararnetrar: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-06-01 

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

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

FR Faderskaps bekräftelse FB 1 :4 S-protokoll 

BoU Extern Öppenvårds kostnad bifall 

Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Cecilia Svensson 

Linda Hedman 

Urvalsdatiun = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

2 500,00 

47 300,00 

Sida 18 I 18 
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Beslutsdatum Beslut 

Avser 

2017-04-20 

2017-04-21 

2017-04-21 

2017-04-21 

2017-04-21 

2017-04-21 

2017-04-21 

2017-04-21 

Urvalsparametrar: 20170420 - 20170531 

Organisation: 

Undemiväer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

~ 

Beslut: 

Personnummer * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 1I25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-21 

2017-04-21 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-24 

2017-04-25 

Urvalsparametrar: 

Vux Övr Boendeb övrigt bistånd 4 kap 1 § bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation

Undemivåer: 

Handläggare: 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Avslags belopp 

----·----------~~-·-. ---------------- ---- -

Beslutsfattare: 

illllk:. 

~ 

Personnummer * 

Linda Hedman 

Gert-Inge Nilsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 2 I 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-25 

2017-04-25 

2017-04-25 

2017-04-25 

2017-04-25 

2017-04-25 

2017-04-25 

2017-04-25 

2017-04-26 

Urvalsparametrar: 

Vux Skyddat boende bifall 

Organisatjon

Undernivåer· 

Handläggare· 

20170420 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

- 20170531 Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Gert-Inge Nilsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 3 / 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-26 

2017-04-26 

2017-04-26 

2017-04-26 

2017-04-26 

2017-04-26 

2017-04-26 

2017-04-26 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-06-01 

2017-04-26--- ------------------------

Urvalsparametrar: 

Organisation

Undernivåer 

Handläggare-

20170420 - 20170531 Beslutsfattare: 

Qwk 

mM;. 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

41



Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-26 

2017-04-27 

2017-04-27 

2017-04-27 

2017-04-27 

2017-04-27 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-04-28 

Urvalsparametrar: 

Organisation

Undernjvåer 

Handläggare· 

20170420 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

- 20170531 Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 5 I 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-04-28 

2017-04-28 

Urvalsparainetrar: 

Vux Beslut Andrahandskontrakt 

Organisation" 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

~ 

Personnummer: * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

A vslagsbelopp 

Gert-Inge Nilss..Oll.1---------------------

Urvalsdatum = Beslutsdatum Sida 6 / 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

2017-05-02 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Vux Utredningskostnad mm 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Missb Boendeb andrahandskontr 4 kap I § bifall 

Vux Utredningskostnad mm 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Vux Beslut inleda insats boendebist 11 kap 1 § 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare: 

Qruk;, 

~ 

Personnummer 

.·• 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Uivalsdatum = Beslutsdatum 

Avs lagsbelopp 

200,00 

Sida 7 / 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-02 

2017-05-03 

2017-05-03 

2017-05-03 

2017-05-03 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

U rva !spara metrar: 

Ek 

Ek 

Ek 

Ek 

Ek 

Vux L VM Särskild kostnad bifall 

~ 

QrganisatioD' 

Undernivåer· 

Handläggare· 

20170420 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

- 20170531 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Maj-Britt Zimmerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

200,00 

Sida 8 / 25 
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Beslutsdatum 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-04 

2017-05-05 

2017-05-05 

2017-05-05 

2017-05-05 

2017-05-05 

2017-05-05 

Uryalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Vux Kostnader i utredning 

UT Beslut inleda utredn familjehem 6 kap 6 § 

Period: 

Organisation: 

Undernivåer· 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskri:ftsdatum: 2017-06-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Peter Börjesson 

Peter Börjesson 

Peter Börjesson 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 567,00 

200,00 

200,00 

Sida 9 / 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-05 

2017-05-08 

2017-05-08 

2017-05-08 

2017-05-08 

2017-05-08 

2017-05-09 

2017-05-09 

2017-05-09 

U rva !spa ram etra r: 

UT Familjehem medgivande enl 6 kap 6 § SoL 

Vux LVM-utredning leder till SoL-insats 

Organisation

Undernjyåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

· Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-06-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Socialnämnd 

--- ---------------·--------

Ivona Widen 

Urvalsdahl!D = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 10 I 25. 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-09 

2017-05-09 

2017-05-09 

2017-05-09 

2017-05-09 

2017-05-09 

2017-05-09 

2017-05-09 

2017-05-10 

Urvalsparametrar: 

Vux Kostnader i utredning 

Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

20170420 - 20170531 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-06-01 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

333,00 
Ivona Widen 

Linda Hedman 

------------- -------------------

Beslutsfattare· Urvalsdattun = Beslutsdatum Sida 11/ 25 

Personnummer * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-10 

2017-05-10 

2017-05-10 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Vux Beslut inleda i.itredning enl 1 I kaP 1-§-~-- ----~-.-- ·------~~ -

UT Beslut inleda utredning SFV 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 12 / 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-11 

2017-05-12 

2017-05-12 

2017-05-15 

2017-05-15 

Urya Jsparam etra r: 

----

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation

Undemiväer

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

QrSl!k;_ 

Beslut 

Personnummer * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hed.man 

Urvalsdatum = Bes!utsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 13 / 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-15 

2017-05-15 

2017-05-15 

2017-05-15 

2017-05-15 

2017-05-15 

2017-05-15 

2017-05-15 

2017-05-16 

Urva !spa ram etra r: 

Vux Kostnader i utredning 

·-------------------

Organisation

Underniväer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

2 200,00 

Sida 14 I 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-05-16 

2017-05-17 

2017-05-17 

2017-05-17 

2017-05-17 

2017-05-17 

Urvalsparametrar: 

Organisatioll' 

Undemiväer: 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Qifillk 

Beslut' 

Personnummer * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 15 I 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-17 

2017-05-17 

2017-05-18 

2017-05-18 

2017-05-18 

2017-05-18 

2017-05-18 

2017-05-18 

2017-05-18 

Uryalspararnetrar-

Vux Kostnader i utredning 

Vux Kostnader i utredning 

Period· 

Organisatioil' 

Undernjvåer: 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Qruk;, 

~ 

Personnummer: * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Linda Hedman 

Urva]sdatum ~ Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

1 300,00 

500,00 

Sida 16 / 25 
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Beslutsdatum 

2017-05-18 

2017-05-19 

2017-05-19 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2017-05-19 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2017-05-19 

2017-05-19 V-efBesliit inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2017-05-22 

2017-05-22 

2017-05-22 

Urvalsparametrar: 20170420 - 20170531 

Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

Slda l/T25 
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Beslutsdatum 

2017-05-22 

2017-05-22 

2017-05-22 

2017-05-22 

2017-05-22 

2017-05-23 

2017-05-23 

2017-05-23 

2017-05-23 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation: 

Underniväer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ulrika Landin 

Anna Laurell 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 18 I 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-23 

2017-05-23 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

Urva !spara metrar: 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation

Underniväer: 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedman 

1VHIUCICIICI CIOT>U,.,.ranrrmu;,-,wr----

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

Sida 19 / 25 
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Besluts datum 

Avser 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

Urva !spara metrar: 

Organisation" 

Undemjvåer: 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

Qrm;k;, 

ml.l!t. 

Personnummer; * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 20 I 25 
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Beslutsdatum 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

Urvalspararnetrar: 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170420 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

- 20170531 Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 21I25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-24 

2017-05-26 

2017-05-26 

2017-05-26 

2017-05-26 

2017-05-26 

2017-05-29 

Urvalsparametrar: 

Organisation· 

Undernivåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Bes! utsfattare· 

~ 

Beslut· 

Personnummer * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 22 I 25· 
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Beslutsdatum 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

2017-05-29 

Urvalsparametrar: 

Organisation: 

Undernivåer

Handläggare: 

20170420 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

- 20170531 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 23 I 25. 
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Beslutsdatum 

Avser 
--------~~···~-. 

2017-05-29 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-30 

2017-05-31 

2017-05-31 

2017-05-31 

2017-05-31 

2017-05-31 

Uryalspara~etrar: Period· 

Organisation· 

Undemivåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak 

Beslut· 

Personnummer * 

2017-06-01 

Orsak 

Beslutsfattare 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 24 I 25 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-05-31 

2017-05-31 

2017-05-31 

Urvalspara'metrar: 

Organisation: 

Underniyåer 

Handläggare· 

20170420 - 20170531 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-06-01 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Uryalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

Sida 25 I 25 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Delegationsbeslut 
BÅST?.DS KOMMUN 

Utbiidningsnämnden 

2017 -06- 0 5 
Dnr ... V..N . .0.0..~.09 2>/ 
.. Z.9.\3:.::-.. ~.9.~ ... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för utbildningsnämnden 

UN/U024 2017-03-27 UN000111/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-03-27 UN000138/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-03-27 UN000139/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-04-12 UN000202/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U021 2017-04-19 UN000187/ Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljas Henrik Wagersten 
2016-610 

UN/U021 2017-05-29 UN000158/ Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-610 

UN/U021 2017-05-29 UN000159/ Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-610 

UN/U021 2017-05-29 UN000160/ Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-610 

UN/U021 2017-05-29 UN000156/ Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-610 

UN/U021 2017-05-29 UN000297/ Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljas Henrik Wagersten 
2015-610 

UN/U021 2017-05-29 UN000294/ Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljas Henrik Wagersten 
2015-610 

UN/U021 2017-05-29 UN000208/ Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljas Henrik Wagersten 
2015-610 

UN/U024 2017-05-23 UN000227/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2017-460 skolskjuts 

UN/U024 2017-05-23 UN000052/ Beslut om att bevilja och avslå Skoll kap10§ 32-33 Avslag Henrik Wagersten 
2016-460 skolskjuts 

UN/U021 2017-05-29 UN000157/ Beslut om tilläggsbelopp Skoll kap 10§39 Beviljas Henrik Wagersten 
2017-610 
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Underskrift 

Namnförtydligande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170418\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

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 

2017-06-02  
 

 
       

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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 Tjänsteskrivelse  
 

170425\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-06-02 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. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 2017 – 2017-05-15  
(dnr: UN 000046/2017-600)  
2. Granskning av utbildningsnämnden avseende elevhälsan  
(dnr: UN 000245/2017-600)  
3. Anmälan kränkande behandling 6 kap. – Östra Karups skola  
(dnr: UN 000244/2017-600) 
4. Anmälan kränkande behandling 6 kap. – Östra Karups skola  
(dnr: UN 000238/2017-600) 
5.  Beslut – handläggning inför omplacering av ensamkommande barn   
(dnr: UN 000041/2017-600) 
 
 
 
Båstad 2017-06-02  
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef  Sara Damber, Skolchef  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

sASTAOS KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2017 -05- 3 1 

Barn & skola 
Dnr .. V.~ ... 9.9..~~-~ Co / 
... l..9.\3:: .. :: .~ .~2 .. 

Barn- och skolkontoret 

7' 
0 
3 
3 
c 
::J 
[I) 

-

"'T1 
::::!. 
(f) 
.-+ 
[l)o 

ro 
::J 
0.. 
ro 
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Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg 

2017-05-15 

Utnyttjade Placerade 
Antal platser Lediga 

Område Förskola platser barn som ej 
utgångsläge 

nuläge börjat 
platser 

Båstad 

Äppel byn 72 76 15 0 
Päron byn 36 37 6 0 
Malen 36 36 11 0 

Östra Karup 
Östra Karups 

88 83 10 0 
förskola 

Västra Karup Klockare byn 54 51 11 0 
Torekov Fiske byn 46 39 10 0 
Grevie Backa byn 27 30 5 0 
Förslöv 

Skogs byn 108 88 8 12 

Ängs byn 54 54 8 0 

Pedagogisk 
10 8 0 2 

omsorg (2st) 

Summa förskola 531 502 84 14 

Utnyttjade Placerade 
Antal platser Lediga 

Område Förskola platser barn som ej 
utgångsläge platser 

nuläge börjat 

Båstad Montessori K 30 - 35 31 0-4 

Grevie Backa busarna 20 - 24 19 1 - 5 

Montessori Ä 22 - 27 25 0 - 2 

Förslöv Montessori P 30 - 35 30 0 - 5 

Lyckohällan 22 - 22 23 0 - 0 

Summa förskola 124 - 143 128 1 - 16 

Underskrift ~a j; , O/Vo, . 

C~s ~ U41h() OVV\-

Köansvarig 
Katarina Johansson enligt uppdrag av Margaretha Ekelund-Svensson 

Antal barn 
i kö 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

0 
2 

5 

1 

18 

Antal barn 
i kö 

0 

0 

0 

0 

0 
\. 

0 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Barn- och skolkontor 

Sammanställning barnantal och nettokö till kommunens förskolor och pedagogisk omsorg 2017-05-15 

15jan 15 febr 15 mars 15 april 15maj 15 juni 15 aug. 
Totalt platsantal 531 531 531 531 531 

Utnyttjade platser 481 492 494 494 502 

Lediga platser 31 28 31 21 14 

Kö (garantidatum) 19 39 60 43 18 

Platser som saknas 

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. 
15 jan 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 K 121 
F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 

2012 135 K 99 K 99 K 97 K 97 K 97 
F 32 F 32 F 32 F 31 F 32 

2013 140 K 115 K -<1 15 K 115 K 115 K 113 
F 23 F 24 F 23 F 25 F 25 

2014 126 K 90 K 91 K 91 K 91 K 92 
F 20 F 21 F 21 F 21 F 21 

2015 117 K 57 K 62 K 64 K 64 K 68 
F 22 F 25 F 27 F 28 F 28 

2016 138 K 0 K 4 K 6 K 6 K 11 
F 0 F 0 F 0 F 0 F 1 

2017 39 

K = kommunal förskola/pedagogisk omsorg F = fristående förskola 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2017-05-16 
Handläggare 
Sten Wahlgren 

Vårtdnr 
REV 000015/2017-912 

1 (1) 

Till: Utbildningsnämnden 
För kännedom: Kommunfullmäktige 

R 
8ASTJi.JJS f\:OMMUN 

Utbildning::::1ärnnden 

2017 -05- 2 2 
Dnr .. \J .. N .. 0.0.Q.Z.~S / 
.1QS::t .. ~ ... C0 .9..~ ... 

Granskning av utbildningsnämnden avseende elevhälsan 

De förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun har gett EY i uppdrag att granska utbildnings
nämnden med syfte att bedöma huruvida elevhälsan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning är att elevhälsan i Båstad kommun i väsentliga delar bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt, men att det finns indikationer på att man inte till fullo kan täcka de behov av 
stöd som finns. Bedömningen är att utbildningsnämnden inte helt har säkerställt att verksamheter
na getts fullgoda och likvärdiga förutsättningar när det gäller elevhälsostödet. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att: 
Systematiskt följa upp hur elevhälsan svarar mot de behov som upplevs ute i skolenheterna, 
och detta både vad gäller elevhälsans omfattning och dess inriktning och samlade kompe
tensprofil. 
Säkerställa att fördelningen av elevhälsoresurser sker på ett transparent sätt, så att likvär
digheten kan bedömas. 
Se till att skolenheterna ges förutsättningar att möta behoven av lösningar avseende elever 
med bl a neuropsykiatrisk problematik 
Se över förfarandet när det gäller ansökan och bedömning av tilläggsbelopp för barn med 
omfattande behov, samt utvärdera i vilken mån tilläggsbeloppen täcker behoven 

Revisorerna önskar svar från utbildningsnämnden senast 2017-09-30 med särskilt beaktande av 
ovanstående rekommendationer. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

~vJ~ 
Sten Wahlgren 
Revisionens ordförande 

Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Revisionsrapport 2017 

Genomförd på uppdrag av revisorerna 
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Båstad kommun 
Granskning av elevhälsan 

Building a better 
working world 

73



Building a better 
working world 
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Building a better 
worldng world 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstad kommun granskat utbildnings
nämnden med syfte att bedöma huruvida elevhälsan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning är att elevhälsan i Båstad kommun i väsentliga delar 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, men att det finns indikationer på att man inte till fullo kan 
täcka de behov av stöd som finns. Bedömningen är att utbildningsnämnden inte helt har 
säkerställt att verksamheterna getts fullgoda och likvärdiga förutsättningar när det gäller 
elevhälsostödet. 

Under granskningen har vi bland annat fått indikationer om följande områden i behov av ökat 
fokus i olika avseenden: 

Budgeten och fördelningsprocessen avseende tilläggsbelopp för barn med omfattande behov 
Likvärdig och tillräcklig tillgång till psykosocial (kurativ) respektive psykologisk kompetens i 
skolenheterna 
Lokalfrågan för elevhälsan (lokalt och centralt) 
Skolenheternas inflytande i formuleringen av årlig plan för elevhälsan 
Strategi och beredskap för att hitta övergripande lösningar för elever med neuropsykiatrisk 
problematik m m 
Samverkan med individ och familj 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att: 

11> Systematiskt följa upp hur elevhälsan svarar mot de behov som upplevs ute i 
skolenheterna, och detta både vad gäller elevhälsans omfattning och dess inriktning 
och samlade kompetensprofil. 
Säkerställa att fördelningen av elevhälsoresurser sker på ett transparent sätt, så att 
likvärdigheten kan bedömas. 

11> Se till att skolenheterna ges förutsättningar att möta behoven av lösningar avseende 
elever med bl a neuropsykiatrisk problematik 

11> Se över förfarandet när det gäller ansökan och bedömning av tilläggsbelopp för barn 
med omfattande behov, samt utvärdera i vilken mån tilläggsbeloppen täcker behoven 

2 
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Building a better 
working world 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Elevhälsans uppdrag har under de senaste åren såväl förtydligats som vidgats i och med 
den nya skollagen och vägledande nationella dokument. Här tydliggörs en förväntan på att 
elevhälsan ska utgöra en tillgänglig och samlad resurs, vars verksamhet präglas av 
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Elevhälsoarbetet ska också ha utpräglad bäring 
på att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds, och detta inom ramen för att 
verksamheterna bedrivs med utgångspunkt i såväl hälso- och sjukvårdslagen som skollagen. 

Dessa förändringar ska dessutom ses mot fond av att elevhälsans professioner kommit att 
möta såväl utökade som förändrade behov bland eleverna. Nationellt ses bland annat en 
ökad problematik kring stress, psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär hos unga. Detta 
föranleder att elevhälsans samtliga kompetenser arbetar systematiskt, samordnat och 
framåtriktat, vilket i sin tur förutsätter en aktiv styrning och tillhandahållande av tillräckliga 
förutsättningar från huvudmannens sida. 

Sammantaget ställer dessa villkor stora krav på förmågan att organisera, styra och leda 
elevhälsoverksamheten i en kommun på ett ändamålsenligt sätt. Stora variationer mellan 
kommunernas sätt att hantera elevhälsan i dessa avseenden understryker digniteten i 
utmaningen. 

De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt detta beslutat genomföra en 
granskning av elevhälsan i Båstads kommun. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och ansvarig nämnd 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma huruvida elevhälsan bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. Granskningen tar sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor: 

1> Har styrningen av elevhälsan bäring på viljeriktningen i de nationella styrdokumenten? 

Säkerställs en tillräcklig och likvärdig tillgång till elevhälsans kompetenser? 

Finns det ett ändamålsenligt system för kvalitetsarbete, och hur förhåller det sig till 
skolans kvalitetsarbete? 

Finns det ändamålsenliga former för uppföljning och återrapportering av elevhälsans 
arbete och resultat? 

Finns det ändamålsenliga former för samverkan med socialtjänsten? 

Granskningen avser utbildningsnämnden. 

3 
76



Building ,3 better 
workinq world 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. De intervjuade har beretts tillfälle 
att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd mellan februari och maj 2017. 

3. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

Skollagen 
11> Hälso- och sjukvårdslagen 

Kommunallagen 
11> Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

Socialstyrelsen och Skolverkets Vägledning för elevhälsan (2014, rev 2016) 

3.1. Nationell styrning 

Elevhälsan omfattar de medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser som enligt skollagen ska finnas tillgängliga från och med förskoleklass. Elevhälso
verksamheten styrs av flera regelverk; förutom skollagen och övriga styrdokument för skolan 
är bland annat hälso- och sjukvårdslagen tillämplig. 1 Skollagen ställer som grundläggande 
krav att samtliga fyra insatser ska möjliggöras genom att motsvarande kompetenser finns 
tillgängliga; skolsköterska och skolläkare, psykolog, samt kurativ respektive special
pedagogisk kompetens. 

Elevhälsans önskade inriktning har under senare år tydliggjorts i skollagen (2010). Här 
påtalas framför allt att verksamheten ska präglas av hälsofrämjande och förebyggande 
arbete, samt ett stödjande arbete avseende elevens utveckling mot målen: 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande 
och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 
stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas 
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det 
finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (Skollagen 2010:800, kapitel 
2 §25) 

I Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan (2014, rev 2016) tydliggörs de 
åtaganden som följer av den uppdaterade regleringen och nationella viljeriktningen på 
elevhälsans område. 

Ansvaret för olika aspekter av elevhälsan delas mellan huvudman, rektor och vårdgivare (det 
senare avseende skolhälsovården), och några huvudsakliga ansvarsområden framgår av 
bilaga 1. Huvudmannens ansvar inbegriper bl a att: 

1 Andra regelverk som ska beaktas är framför allt patientsäkerhetslagen, patientdatalagen, 
offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen, förvaltningslagen och arbetsmiljölagen. 
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• genomföra utbildningen i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som 
har meddelats med stöd av skollagen samt bestämmelser för utbildningen som kan 
finnas i andra författningar 

• ha ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå 
• genomföra verksamheten på ett sådant sätt att de nationella målen uppnås, till 

exempel beslut om elevhälsans organisation, placering och anställningsvillkor för de 
anställda inom elevhälsan 

• verksamheten har en adekvat kompetensförsörjning och ska erbjuda personalen 
kompetensutveckling med mera 

• skriva avtal vid samverkan med andra huvudmän 
• det finns lokaler och utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna 

uppfyllas. 
(ur Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen och Skolverket 2014, rev 2016) 

Vårdgivaren är, när det gäller den kommunala skolverksamheten, samma som huvud
mannen. 

Både inom skolväsendet och hälso- och sjukvården finns i föreskrifter bestämmelser om 
systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och 
dokumenteras på både huvudmanna- och skolenhetsnivå. Att kontinuerligt och systematiskt 
följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla skolverksamheten. För 
elevhälsan innebär det att följa upp och utvärdera hur dess arbetsinsatser skapar 
förutsättningar för eleverna att uppfylla både skolans kunskaps- och värdegrundsmål.2 

I skollagen finns bestämmelser om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn med extraordinära 
behov. Med bakgrund i att lagstiftningen varit otydlig, med restriktiv tillämpning som följd, 
förtydligades reglerna från och med juli 2016. Förutom att ändringarna förtydligade att 
tilläggsbelopp som ges till enskilda huvudmän för förskolor och skolor ska vara individuellt 
bestämt utifrån barnets behov, så gjorde också tydligt att tilläggsbelopp även ska kunna 
lämnas för extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en elev har behov av i 
undervisningen, till exempel till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. 

3.2. Kommunfullmäktiges mål m m 

I kommunfullmäktiges budget 2017 samt plan för 2018-2021 formuleras målet "Båstads 
kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner". I viss mån knyts an till insatser 
som handlar om elevhälsan. I budgetens beskrivning av insatser för att nå skolmålet 
konstateras tex att många elever i årskurs 6 hade läs- och skrivsvårigheter. I samband med 
detta påpekas att det är viktigt att dessa resultat följs och att Stöd- och utvecklingsenheten 
(STU) är med och diskuterar detta. Vidare åligger det enligt budgetdokumentet 
utbildningsnämnden att se över tilldelningen av tilläggsbelopp för anpassning till den 
förtydligade lagstiftningen (se avsnittet ovan). 

I december 2013 beslutade kommunfullmäktige om en handlingsplan för Skol- och 
utbildningsprogrammet 2014-2021. Under det övergripande målet att "utveckla 
verksamheten för att nå ökad måluppfyllelse" formulerades ett antal programmål, varav ett är 
att "alla barn/elever får tidigt och fortlöpande ett väl anpassat stöd i sitt individuella lärande 
och sin utveckling samt tillgång till studiehjälp". Till detta mål knyts tre förväntade effekter, 
varav en har direkt bäring på elevhälsoverksamheten: "Stärkt elevhälsa skapar förutsättning 
för likvärdig utbildning". Insatsen som beskrivs är "Förstärkt tvärprofessionell kompetens i 
alla skolformer'', vilket under STU-chefens ansvar ska vara färdigt under planperioden. 

2 Se vidare i Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014, rev 2016). 

5 
78



Building a better 
working world 

6 
79



Buildinq a tietter 
working world 

4. Granskningsresultat 

4.1. Organisation och styrning av elevhälsan 

Elevhälsan i Båstad kommun är företrädesvis centralt organiserad i Stöd- och 
utvecklingsenheten (STU) inom verksamhetsområde Barn och skola. Under chef för STU är 
följande kompetenser organiserade: 

Kompetens Antal Enheter 
heltids-
tjänster 

1 psykoloq 1* F-9, 7 enheter 
3 specialpedagoger 3.0 1 gentemot förskola (9 kommunala samt 4 fristående) 

1 gentemot grund- och gymnasiesärskola 
1 med specialiserinq problemskapande situationer (F-9) 

4 skolkuratorer 3,45 F-9 samt gymnasium, sammanlagt 8 enheter 
21ogopeder 1,75 F-9, 7 enheter 
4 skolsköterskor 3,5 F-9 samt gymnasium, sammanlagt 8 enheter 
1 samordnare/pedaqoq 1 Familiecentralsliknande verksamhet samt öppen förskola 
*Ytterligare 0,5 psykologtjänst tillhandahålls genom extern konsult; denna tjänst ägnas åt 
psykologutredningar 

Rektorerna svarar sedan för att tillhandahålla kompetens i form av specialpedagoger, 
speciallärare och assistenter på sina respektive enheter. Skolsköterskor och kuratorer är 
lokalt placerade på skolenheterna, och de två logopederna sitter också placerade på var sin 
skola. STU-chef, skolpsykolog STUs specialpedagoger är centralt placerade, och fick under 
2016 med kort varsel flytta till nya lokaler där det enligt vad som framförs i STUs 
verksamhetsberättelse 2016 råder brist på arbets- och sammanträdesrum. 

För elevhälsans medicinska del är STU-chef verksamhetsansvarig och en av 
skolsköterskorna medicinskt ledningsansvarig enligt HSL. Skolläkare tillhandahålls som 
extern konsult. Som framgår i schemat ovan kompletteras psykologkompetensen med extern 
konsult. Det påpekas från elevhälsans sida att då psykologutredningar köps externt via 
konsult kan ordinarie skolpsykolog i större utsträckning arbeta i det förebyggande/främjande 
spåret. Enligt vad som framkommer utgör konsulttimmarna den enda psykologresursen på 
gymnasieskolan. 

Inom STU arbetar man årligen fram en plan för enheten, och denna stäms av halvårsvis. Mål 
och genomförande i 2016/2017 års plan framgår av bilaga 2. Det upprättas även lokala 
planer för elevhälsoteamen ute i enheterna, och som i olika grad ger färdriktning åt det lokala 
elevhälsoarbetet. Bland de intervjuade rektorerna uttrycks att det är problematiskt att den 
centrala elevhälsoplanen upprättas internt inom STU, och att detta förstärker tendensen att 
STU och skolenheterna arbetar parallellt i två spår. Här uttrycks också att rektorerna bör 
involveras när behovet av specialistkompetens formuleras. Som framgår i bilaga 2 har STU i 
sina mål för 2016/2017 bland annat tagit sikte på att stödet och kompetensen ska utgå från 
skolornas/förskolornas behov, och även att STU ska bidra till att det åstadkoms en 
gemensam syn på barn- och elevhälsouppdraget i kommunen. Detta ska bland annat ske 
genom "regelbunden dialog på olika nivåer med förskolor och skolor kring uppdrag, behov 
och förväntningar". STU-chefen för fram att man strävat efter en årlig plan för elevhälsan och 
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som baseras på skolornas analyser i sitt kvalitetsarbete, men att det är svårt att få rektorerna 
att utvärdera och analysera det lokala elevhälsoarbetet på ett systematiskt sätt. 

Styrkedjan inom barn och 
skola, som den beskrivs i de 
interna dokumenten, framgår i 
bilden här bredvid. Vi 
konstaterar att stöd- och 
utvecklingsenhetens chef 
deltar i ledningsgruppen. 

Styrkedja barn och skola 
Ledningsgrupp 

Skolchef, rektorer, förskolechefer, STU chef, utvecklare 
förskola och grundskola, skolexpert samt administrativ chef 

Rektorsteam (STU che sitter med en gång/ mån) 
Förskoleteam (STU chef sitter med någon gång per termin) 

Stöd - och utvecklingsteamet 

Lokala EHT team på varje skola 

Mot förskolan, för vilken det inte finns lagstadgad elevhälsa, arbetar en specialpedagog. I 
linje med principen om lika rätt har även fristående förskolor tillgång till denna 
specialpedagogiska resurs. I förskolan bedrivs ett projekt kring alternativa 
kommunikationssätt ("Kommunikation ur ett inkluderande perspektiv") med finansiering av 
specialpedagogiska skolmyndigheten (50 % specialpedagog). 

Elevhälsoarbetet på lokal nivå 
Hjärtat i det lokala elevhälsoarbetet är enhetens elevhälsoteam, som träffas regelbundet. 
Frekvens och fokus för teamens arbete skiljer sig mellan stadier och enheter, t ex i vilken 
mån studie- och yrkesvalslärare deltar, och i vilken mån teamet arbetar med individärenden 
eller med även strategiska frågor. Skolpsykolog deltar i de respektive elevhälsomötena med 
viss frekvens men inte kontinuerligt; en skolpsykolog servar ju alla enheter. Även logopeder 
deltar i elevhälsomötena emellanåt. 

På någon enhet försöker man enligt uppgift främja att det ges tid åt ett mer strategiskt 
främjande arbete genom att man har två olika typer av elevhälsomöten; i det ena hanteras 
individärenden, och det andra försöker öronmärkas för det övergripande perspektivet och 
arbetet. Vi hör också om att kurator och skolsköterska kontinuerligt medverkar vid 
klasskonferenserna som hålls varje termin. 

Genomgående beskrivs att elevhälsans fokus och arbetssätt skiljer sig åt mellan enheterna. 
Från den centrala elevhälsans sida uttrycks bl a att det finns stora skillnader i hur bra det går 
att bedriva ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete på skolorna. Man uttrycker att 
beredskapen är skiftande när det gäller hur mottagliga pedagoger är för ett konsultativt och 
handledande elevhälsoarbete. Samtidigt uttalas att det är en utmaning för elevhälsan att 
lyssna in och svara mot förväntningar kring tillgänglighet och hörsamhet gentemot behoven 
som dyker upp i pedagogledet. Här finns exempel på att man på någon enhet gått mot en 
mer "öppen konsultationstid" då elevhälsoteamet är tillgängligt. 

I intervjuerna med rektorer framhävs den lokala placeringen av elevhälsopersonal som en 
framgångsfaktor eller rentav en förutsättning för ett gott elevhälsoarbete. Man ger överlag 
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uttryck för uppfattningen att lokaliseringen är överordnad frågan om vem som har 
chefsansvaret. 

Logopederna, som sitter lokalt placerade på var sin skola, arbetar bl a med screening i 
förskoleklass enligt vedertagen modell. De fortsätter sedan arbeta med eleverna i samverkan 
med pedagogerna i klassrummet, och är tillgängliga för att involveras i skolornas 
systematiska arbete. 

Ett exempel på en satsning i linje med elevhälsans främjande och förebyggande uppdrag 
gäller utvecklingen av relationellt lärande i Förslövs skola med bidrag från 
specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Projektet startade i F-6 och implementeras nu 
i 7-9. 

Det finns enligt vad som framkommer ett framåtriktat arbete med att hitta lärmiljölösningar 
som förekommer eller löser problematik. Samtidigt finns bland grundskolerektorerna ett 
utvecklingsarbete kring tydliga metoder och strategier för lärande. Enligt vad som uppges 
från rektorshåll markerar detta arbete till viss del ett perspektivskifte, t ex genom att fokusera 
studiemotivationen snarare än arbetet riktat mot studiero. Detta bygger bland annat på en 
syn på att sambandet mellan hälsa och lärande inte är enkelriktat. 

I intervjuer med rektorer lyfter man fram problem med att den centrala elevhälsoresursen i 
vissa avseende inte matchar behoven lokalt. Det kan gälla såväl arbetssätt som 
omfattningsmässigt. Här poängteras framför allt de utmaningar som följer med elever som 
har problematik som kräver omfattande insatser för att en fungerande skolsituation ska 
kunna uppnås. I intervjuerna med rektorerna poängteras att det är viktigt med ett 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, men det uttrycks att detta måste 
kompletteras med insatser och lösningar för denna typ av särskilda problematik. 

Det I sammanhanget uttrycks från rektorernas sida ett behov av lösningar i form av 
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper/resursskolor i någon form. Enstaka 
elever mer omfattande problematik kan binda väldigt mycket resurser på den enskilda 
enheten. Här påtalas att det i den samlade organisationen saknas nödvändig kompetens och 
lösningar när det gäller elever med neuropsykiatrisk problematik såsom autism och 
autismliknande problem, brist på impulskontroll och svårare inlärningsproblematik. Här ska 
nämnas att det redan i kommunens årsredovisning 2015 konstaterades att antalet barn och 
elever i behov av särskilt stöd samt med omfattande behov av särskilt stöd ökar. 

På ett mer övergripande plan beskrivs ett problem med att den centrala elevhälsan inte i 
tillräcklig utsträckning utgår från de behov och förutsättningar som präglar skolverksamheten 
ute i enheterna. Från rektorshåll betonas att åtaganden och fortbildning framför allt bör ha 
fokus på att driva de processer som behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen. Man 
betonar att elevhälsan ska ha ett stödjande uppdrag i förhållande den kärnprocess som den 
pedagogiska verksamheten utgör, men att detta inte är fallet i nuläget. Även från STU
ledningens sida poängteras dock att lyhördhet och tillgänglighet i förhållande till 
skolenheterna är en essentiell utmaning och punkt för utveckling. I intervju med personal från 
STU lyfts också behovet av att STU blir tydligare i att formulera och kommunicera vad som 
kan erbjudas skolverksamheterna. 

4.2. Uppföljning, kvalitetsarbete och kvalitetsrapportering 

I årshjulet för det övergripande kvalitetsarbetet sker återkoppling från rektorer och 
förskolechefer till nämnden två gånger per år. Sedan 2016 sker ytterligare ett par träffar, och 
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som är av mer tematisk karaktär. Ett aktuellt tema är exempelvis lärmiljöerna (vilket också är 
ett område som fokuseras i kommunens handlingsplan för skol- och utbildningsprogrammet 
2014-2021). Av vad som framgår sker dock skolornas kvalitetsarbete och elevhälsans 
kvalitetsarbete i allt väsentligt i skilda spår. 

Det pågår under ledning av skolchefen en utredning om skolorganisationen, och som 
förväntas avrapporteras sommaren 2017. Utredningen rör den framtida organisationen 
avseende antalet enheter och hur dessa bör vara lokaliserade, vilka renoveringsbehov som 
finns, eventuella samverkanslösningar med andra kommuner osv. Enligt vad som 
framkommer hanteras inte frågan om elevhälsan i utredningen. 

För elevhälsans medicinska del tas årligen en verksamhetsberättelse fram, och i denna ingår 
bland annat patientsäkerhetsberättelsen. För den medicinska delen finns också ett 
dokumenterat ledningssystem, som bland annat beskriver kompetensfrågor, 
ansvarsfördelning, samverkansfrågor, processer samt systematiskt förbättringsarbete. För 
övriga delar av elevhälsan sker ännu ingen systematisk kvalitetsrapportering. Som framgår i 
bilaga 2 har STU som en del i sin plan för läsåret att börja arbeta fram ett gemensamt 
kvalitetsledningssystem. Ett initialt led i detta är att ta fram yrkesspecifika handböcker. 

Den centrala elevhälsan följer halvårsvis upp den elevhälsoplan som internt upprättas varje 
år. Det sammanställs också årligen en verksamhetsberättelse för STU. STU-chefen 
medverkar en gång i månaden i rektorsteamets möten (mer sällan i förskolechefernas 
möten), och har även erbjudit individuella samtal med rektorerna för dialog kring 
elevhälsofrågan. Det sker dock ingen systematiserad uppföljning av hur den centrala 
elevhälsans arbete uppfattas av rektorer och pedagoger. 

Digitala elevakter förs i journalsystemet PM. Enligt vad som uppges i STUs 
verksamhetsberättelse och i intervjuerna underlättar detta hanteringen av information kring 
varje elev, t ex för att inte förlora information vid stadiebyte, byte av enhet eller vid flytt. 

4.3. Tillgången till elevhälsans resurser 

Av vad som framkommer är kompetensförsörjningen en utmaning när det gäller samtliga 
elevhälsoprofessioner. Då organisationen är liten betyder det att konsekvenserna blir 
påtagliga i fall någon avslutar sin tjänst; detta gäller inte minst den medicinska delen, kopplat 
till de lagstiftade programmen (hälsosamtal/-undersökningar och vaccinationer). 

Enligt vad som framkommer eftersträvas en likvärdig fördelning av elevhälsoprofessionerna 
mellan de olika skolenheterna. Det används inga nyckeltal avseende hur många elever per 
tjänst som eftersträvas, men fördelningen följs (se tabell längre ned). Här påpekas dock att 
det snarare är antalet enheter per tjänst som är den springande punkten, inte i första hand 
antalet elever per tjänst. 

Frågan om likvärdighet och lika tillgänglighet är av allt att döma en svår utmaning givet 
skolorganisationen med ett stort antal mindre enheter. Delade tjänster mellan två eller i vissa 
fall flera enheter gör det svårt att hålla en kontinuitet och att säkerställa likvärdigheten. Ett 
exempel som ges är en kurator som servar tre enheter inom ramen för en tjänst på 80 
procent, till vilket det då till exempel kommer tid för utbildning, utveckling och 
arbetsplatsträffar centralt. De sju grundskoleenheterna delar på en psykologtjänst, vilket 
bland annat medför glesare närvaro i enheternas elevhälsoteam. Ytterligare en skolpsykolog 
kommer enligt uppgift att anställas. I fördelningsfrågan spelar också in vilken 
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tjänstgöringsgrad som elevhälsopersonalen önskar, vilket blir ytterligare en variabel som 
måste beaktas när elevhälsoresurserna fördelas. 

I tabellen nedan (siffror från STU) framgår fördelningen av kurator respektive skolsköterska 
mellan enheterna. Vissa skolsköterskor arbetar även (eller har arbetat) del av tjänst med 
mottagande av nyanlända. 

Skolenhet Antal elever Kurator (andel i Skolsköterska (andel i 
procent/ antal elever procent/ antal elever 

per tjänst) per tjänst) 
Sandlycke F-6 83 10%/830 20%/418 
Strandänq F-6 264 42,5%/621 45%/586 

östra Karup F-6 183 35%/522 40%/457 
Västra Karup F-6 142 35%/405 30%/473 

Förslöv F-6 250 50%1500 40%/625 
Strandäng 7-9 244 42,5%/574 45%/542 

Förslöv 7-9 184 50%/368 45%/408 
Akademi Båstad (gy) 270 65%/415 80%/337 

Det framkommer också att det finns lokalproblem på enheterna för de som servar flera olika 
enheter; detta gäller inte minst Västra Karup och Sandlyckeskolan (enligt STUs 
verksamhetsberättelse 2016). 

Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd söks enligt särskilt 
förfarande, och bereds av en medarbetare vid skolstaben med STU-chef som konsultativt 
stöd. Antalet ansökningar har enligt vad som framkommer ökat kraftigt mellan 2016 och 
början av 2017. I intervjuerna med rektorerna förklaras detta i grunden med ett ökat behov, i 
kombination med att man - till skillnad från tidigare - vinnlagt sig om att söka medel i alla 
relevanta fall, även i de fall man på grund av den begränsade potten vet med sig att det inte 
kommer att beviljas (tillräckliga) medel. Här lutar sig rektorerna mot det ansvar skollagen 
lägger på skolledaren när det gäller att vidta åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. 
Genomgående bland de intervjuade rektorerna framförs att potten för tilläggsbelopp är långt 
ifrån i paritet med behoven. Från centralt håll förs fram att rektorerna bett om att fler elever 
skulle få tilldelningen, vilket resulterat i ett lägre belopp per elev. 

Rektorerna menar att den specialpedagogiska bedömningskompetensen är god bland de 
lokala specialpedagogerna, och att ansökningarna också speglar det reella behovet mycket 
väl. Man lyfter också fram att ansökningsförfarandet tidsmässigt är en stor belastning för de 
lokala specialpedagogerna. 

I intervju med utbildningsnämndens presidium framkommer att skolan hållit igen ekonomiskt 
på grund av ett befarat underskott inom verksamhetsområdet bildning och arbete. Man 
uttrycker att man sedan med facit i hand visat sig ha runt 2,5 mkr för skolverksamheten och 
som inte utnyttjats under 2016. Man för fram att dessa medel hade gjort stor skillnad om de 
använts till tilläggsbelopp för särskilt stöd. 

Från rektorshåll framkommer att det finns en bristande transparens i resursfördelningen när 
det gäller vad som kommer enheterna till del från centrala elevhälsans sida. Det beskrivs att 
elevpengen schablonmässigt reduceras med en summa för att finansiera STU. Det lyfts dock 
fram att det inte visat sig tydligt på vilket sätt ett ökat elevantal också visar sig i ökade 
elevhälsoresurser som kommer enheterna till gagn. 
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4.4. Samverkan 

Det framkommer att individ och familj haft en problematisk tid vilket fått konsekvenser för 
samverkan med skola/elevhälsa. I STUs verksamhetsberättelse för 2016 beskrivs rentav att 
"samverkan med individ och familj har i stort sett varit obefintlig under de senaste två åren". I 
någon mån har dock samverkan tagit ett steg framåt, dels i samverkan i individärenden, dels 
i gemensamma utbildningssatsningar. 

övriga samverkansformer inbegriper bland annat den familjecentralsliknande verksamheten 
(tillsammans med individ och familj samt BVC och privata vårdgivare). Vidare finns ett 
interkommunalt nätverk (skola och individ- och familjeomsorg i Båstad, Ängelholm, Klippan 
och Åstorp) tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin. STU är också representerat i 
samverkan med bland annat polis, ungdomsgårdar och individ- och familj (SPUFF). 
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5. Bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att elevhälsan i Båstad kommun i väsentliga delar 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, men att det finns indikationer på att man inte till fullo kan 
täcka de behov av stöd som finns. Bedömningen är att utbildningsnämnden inte helt har 
säkerställt att verksamheterna getts fullgoda och likvärdiga förutsättningar när det gäller 
elevhälsostödet. 

Vi kan konstatera att samtliga lagstiftade elevhälsokompetenser finns tillgängliga på 
grundskolenheterna. Vi gör dock bedömningen att det kan ifrågasättas om antalet tjänster i 
förhållande till antalet enheter och elever är tillräckligt för att kunna upprätthålla ett kvalitativt 
elevhälsoarbete i linje med de nationella styrdokumenten. Här ska inte minst nämnas 
möjligheten att kontinuerligt delta i elevhälsoteamens möten, vilket ter sig viktigt för 
kontinuitet och delaktighet i skolans elevhälsoarbete. 

Ett ändamålsenligt elevhälsoarbete i linje med de nationella styrdokumenten förutsätter att 
elevhälsoarbetet och det pedagogiska uppdraget är tätt sammanlänkade. Elevhälsans arbete 
ska ha bäring på skolans uppdrag, det vill säga på måluppfyllelsen. Här är huvudmannens 
ansvar tydligt formulerat när det gäller att ge förutsättningar för detta. Häri ligger att det bör 
finnas en väl utvecklad hörsamhet från elevhälsans sida, och där skolans behov är den 
formerande grunden för vad elevhälsan ska göra. Kompetenser, arbetssätt och omfattning 
måste enligt vår bedömning kontinuerligt stämmas av mot behoven i skolan. Detta hänger 
också ihop med behovet av att systematiskt följa upp huruvida elevhälsans insatser och 
arbetssätt i förlängningen bidrar till ökad måluppfyllelse. Enligt vår bedömning ställer detta 
krav inte bara på den centrala elevhälsan utan också på skolenheterna. 

En organisation med många små skolenheter betyder utmaningar för huvudmannen inte 
minst när det gäller att säkerställa att det finns tillräckliga förutsättningar för att tillhandahålla 
och bedriva ett gott elevhälsoarbete i enlighet med den nationella styrningen. Det är 
huvudmannen, i detta fall utbildningsnämnden, som har det yttersta ansvaret att se till att 
tillräckliga förutsättningar ges. Ett första led är att skaffa en bild av behoven och i vilken mån 
befintliga resurser kan sägas möta dessa behov - såväl omfattningsmässigt som 
innehållsmässigt. Uppföljning, analys och återrapportering i dessa frågor ser vi som en 
nödvändighet för att nämnden ska kunna göra bedömningar och fatta beslut på informerade 
grunder kring fördelning av resurser, organisering av verksamheten, utvärdering och 
utveckling. 

I granskningen framkommer frågor kring förfarandet när det gäller tilläggsbeloppen för barn 
med omfattande behov. Frågorna gäller bland annat omfattningen, ansökningsförfarandet, 
bedömningen och resultaten av insatserna. Sammantaget ser vi ett behov av en 
grundläggande analys av tilläggsbeloppen i dessa avseenden. 

Vi får bilden av att det i samarbete mellan STU och skola pågår en hel del brett 
förebyggande och främjande utvecklingsarbete, och att det överlag finns en konsensus kring 
vikten och nyttan av detta. Vi ser dock en skolorganisation som har att hantera en 
vardagsproblematik kopplat till enskilda elever med omfattande behov som kräver såväl 
åtgärdande som förebyggande åtaganden, men som inte kan hanteras genom exempelvis 
handledning gentemot pedagogerna. I avsaknad av kommungemensam strategi och 
lösningar för denna mer omfattande problematik, och i avsaknad av specialistkompetens 
inom dessa områden, så blir situationen ansträngd för att hantera detta ute i enheterna. Till 
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detta kommer uppfattningen att de extra resurser som kan skjutas till efter ansökan inte är 
tillräckliga för att fortlöpande kunna hantera problematiken. 

Det finns förvisso forum för dialog mellan den centrala funktionen och skolenheterna, men 
det saknas i mycket väsentligt en gemensam bild av problem och utmaningar när det gäller 
att få till ett ändamålsenligt elevhälsoarbete som stödjer skolan och möter behoven. Vår 
bedömning är att det krävs mycket god kommunikation för att kunna förena fördelarna med 
en centraliserad verksamhet (framför allt ökade förutsättningar för likvärdighet, en samlad 
och samordnad elevhälsa, och möjlighet till systematisk kunskapsutveckling) med de fördelar 
som en lokal placering företrädesvis innebär i form av närhet och kontinuitet i det lokala 
arbetet på skolorna. 

Under granskningen har vi bland annat fått indikationer om följande områden i behov av ökat 
fokus i olika avseenden: 

s·udgeten och fördelningsprocessen avseende tilläggsbelopp för barn med omfattande behov 
Likvärdig och tillräcklig tillgång till psykosocial (kurativ) respektive psykologisk kompetens i 
skolenheterna 
Lokalfrågan för elevhälsan (lokalt och centralt) 
Skolenheternas inflytande i formuleringen av årlig plan för elevhälsan 
Strategi och beredskap för att hitta övergripande lösningar för elever med neuropsykiatrisk 
problematik m m 
Samverkan med individ och familj 

Revisionsfråga Svar 

~ Har styrningen av Det sker inte från nämnden någon direkt styrning av elevhälsan i 
elevhälsan bäring på form av särskilda mål el dyl inom området. De syften och mål som 
viljeriktningen i de formuleras internt inom stöd- och utvecklingsenheten är i linje med 
nationella de nationella styrdokumenten. Bland insatser och satsningar finns 
styrdokumenten? konkreta exempel på föreby~:g:iande och främjande initiativ. 

~ Säkerställs en Delvis. Skollagens minimikrav när det gäller att samtliga 
tillräcklig och elevhälsokompetenser ska finnas tillgängliga i den enskilda skolan 
likvärdig tillgång till är av allt att döma uppfyllt. Tillgängligheten och kontinuiteten 
elevhälsans skiljer sig dock mellan enheterna. Det framhålls att det finns behov 
kompetenser? att stärka vissa kompetenser - speciellt kuratorer, skolpsykolog 

och viss spetskompetens inom specialpedagogik - för att 
tillqånqen ska bli tillråckliq i förhållande till behoven. 

~ Finns det ett Delvis. För elevhälsans medicinska del finns en styrningsmässig 
ändamålsenligt infrastruktur som inbegriper kvalitetsarbete, men inte för övriga 
system för delar av elevhälsan. Enligt vad som framkommer berörs 
kvalitetsarbete, och elevhälsan i liten utsträckning i de enskilda skolenheternas 
hur förhåller det sig kvalitetsarbete och -rapportering. 
till skolans 
kvalitetsarbete? 

~ Finns det Delvis. Den medicinska delen följs upp systematiskt, och för STU i 
ändamålsenliga sin helhet sammanställs årligen en verksamhetsberättelse. Vidare 
former för följs STUs årliga mål upp halvårsvis. Det sker dock inte någon 
uppföljning och samlad uppföljning som fångar resultat respektive erfarenheterna 
återrapportering av från rektorer och pedagoger. 
elevhälsans arbete 
och resultat? 

~ Finns det Nej, av vad som framkommer har regelrätt samverkan endast på 
ändamålsenliga senare tid åter börjat utvecklas. 
former för 
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samverkan med 
socialtjänsten? 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att: 

Systematiskt följa upp hur elevhälsan svarar mot de behov som upplevs ute i 
skolenheterna, och detta både vad gäller elevhälsans omfattning och dess inriktning 
och samlade kompetensprofil. 
Säkerställa att fördelningen av elevhälsoresurser sker på ett transparent sätt, så att 
likvärdigheten kan bedömas . 

., Se till att skolenheterna ges förutsättningar att möta behoven av lösningar avseende 
elever med bl a neuropsykiatrisk problematik 
Se över förfarandet när det gäller ansökan och bedömning av tilläggsbelopp för barn 
med omfattande behov, samt utvärdera i vilken mån tilläggsbeloppen täcker behoven 

Båstad den 2 maj 2017 

Erik Wesser 
EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Utbildningsnämndens ordförande samt vice ordförande 

Verksamhetsområdeschef Barn och skola (telefonintervju) 

Chef Stöd- och utvecklingsenheten 

Medarbetare Stöd- och utvecklingsenheten (Kurator, skolsköterska, psykolog , 
specialpedagog) 

Rektor Förslöv F-9 

Rektor Strandäng F-6 

Rektor Västra Karup F-6 

Rektor Akademi Båstad Gymnasium 
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Bilaga 2. Stöd- och utvecklingsenhetens mål för läsåret 201612017 

Syfte och Mål Genomförande Ansvarig Uppföljning/utvärdering 

Syfte: - Diskussion i - Respektive Utvärderingsdag i december samt 
Utveckla yrkesgruppen kring yrkesgrupp juni 
användandet av hur den digitala - Varje medarbetare i - Gå tillbaka till 
digital journal- journalföringen ska STU minnesanteckningar i 
föring. se ut. Återkoppla till - Gemensamt ansvar respektive yrkesgrupp och 
Mål: STU vid behov för alla i STU STU möten samt kontrollera 
- Att j oumalföra - Varje person har - Ingrid ser till att den om ni diskuterat och 

digitalt ansvar för att fasta punkten tas återkopplat till STU. 
- Gemensam joumalföra upp på - Diskutera i yrkesgruppen hur 

digital regelbundet dagordningen. har varje personjoumalfört? 
journalföring - Dialog med skolorna Varje medarbetare V ad betyder regelbundet för 
med skolorna om ansvarar för att dela dig? 

- Likvärdigt implementeringen av med sig av sina - Har ni haft dialog med 
användande av den digitala erfarenheter. skolorna om implementeringen 
den j oumalföringen och i vilken form? Diskussion 
gemensamma - Dela med sig av och minnesanteckningar från 
digitala diskussionerna på EHT. 
joumalföringe skolorna om - Diskussion +kontrollera 
n användandet av den minnesanteckningar från STU 

digitala mötena om vi har delat med 
journalföringen som oss av processerna på skolorna. 
en fast punkt på STU Vad innebär likvärdigt 
mötena. användande? 
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Syfte och Mål 

Syfte: 
Säkerställa alla barn 
och elevers rätt till en 
likvärdig utbildning. 
Mål: 
- Bistå förskolor/ 

skolor med stöd 
och kompetens 
utifrån deras 
behov baserat 
på forskning 
och beprövad 
erfarenhet. 

- Bidra till att vi 
haren 
gemensam syn 
på barn- och 
elevhälsouppdra 
get i Båstads 
kommun. 

Genomförande 

- Regelbunden dialog 
på olika nivåer med 
förskolor och skolor 
kring uppdrag, 
behov och 
förväntningar. 

- Påbörja utarbetandet 
av ett gemensamt 
kvalitetsledningssyste 
m med yrkesspecifika 
handböcker 

- Följa upp och hålla i 
processer som är 
sjösatta; Petri 
Partanen, Leif 
Strandberg, Bo 
Hejlskov, SPSM:s 
värderingsverktyget 
samt elevhälsans 
väglednings dokument. 

- Hitta former för att 
kompetensutveckla 
oss själva och 
varandra samt hålla 
varandra informerade 
om olika 
samverkansgrupper 
och processer. 

Ansvarig Uppföljning/utvärdering 

- Var och en utifrån - Utvärderingsdag i december 
befintliga forum samt juni. Löpande 

- Ingrid för det återkoppling på STU dagar 
övergripande - Diskutera och dela med sig 
gemensamma samt av erfarenheter kring vilken 
yrkesgrupperna för möjlighet man haft till att 
handböckerna. föra en dialog i olika forum. 

- Ingrid ser till att vi Konkreta exempel? Vad 
har en fast punkt på betyder regelbundet? 
STU-mötena. Var - Diskutera i yrkesgrupperna 
och en hjälper till har ni påbörjat utarbetandet 
atthålla av handböckerna? Vad har 
processerna levande gjorts? Titta på 
på skolorna. Ingrid handböckerna i STU. 
ansvarar för att ett Den centrala 
litteraturseminariu kvalitetsledningsgruppen 
mkring ska redovisa vad man har 
värderingsverktyget gjort. 
genomförs. - Hur har vi följt upp och 

- Gemensamt ansvar hållit i sjösatta processer. 
för återkoppling på Konkreta exempel samt 
STU dagar kolla anteckningar från olika 

- forum. 
- Gå till minnesanteckningar 

från STU-dagar och ev 
yrkesgrupper. 

-
- Tankar framåt från 

utvärderings- och 
utvecklingsgruppen -

- Mötesmetodik STU -
föregående protokoll, följa 
upp. Dagordning med fasta 
punkter. 

- Systematik i STU-
anteckningar - blir så viktiga 
för oss för att kunna 
utvärdera. Lättillgängliga i 
STU-mappen. Mall+ 
samma format och namn för 
alla anteckningar. 

91



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Dnr: 

Ankomstdatum: 

Del 1 

BÅSTADS KO~.i~MUN 
Utbildningsnämnden 

2011 -os- , 9 I 
onr.1J .... . ro.o.i..~'.'1 
.1~tt. .. :: .. Co.OO .... 

REKTORS/FÖRSKOLECHEFS ANMÄLAN TILL HUVUDMAN SkolL kap 6 § 10 

GÄLLANDE: TRAKASSERIER/ KRÄNKANDE BEHANDLING 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman 

via epost: barnochskola@bastad .se 

Skol-/förskoleenhet Östra Karups skola 

Rektor/förskolechef Susanne Kaczmarek 

Datum Klockslag 

Händelse 
12/5 2017 Ca 13:00 

Enheten tagit del 
12/5 2017 

av händelsen 

Rektors/fskchefs 
kännedom 12/5 2017 
om händelsen 

Rapporterat till 19/5 2017 
Huvudman 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrundema) 

DKön DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
DEtnisk tillhörighet DReligion eller annan trosuppfattning 
DFunktionsnedsättning DSexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrundema) 

DUtseende 

DKläder 

DEkonomisk situation 

IZI Övrigt nämligen: 

DBegåvning 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Händelsens uttryck: 

D fysiska (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

D verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dyl.) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

~ text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier mm.) 

D subtila (i fo1m av gester, kroppsspråk - ev. osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

D förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada: 
Båstads kommuns incidentrappmt: D aktuellt ~ej aktuellt 

Skaderapport https://anmalarbetsskada.se/: D aktuellt ~ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 

arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk /psykisk natur, vid hot, överfall) 

allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, 
mordhot) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 
Dnr: 

Ankomstdatum: 

Del 1 

BÅSTADS KOl\1MUN 
Utbildntngsnä.mnden 

2017 -05- 1 5 
Dnr .. U.N ... 00.Qb~ 
... ?!:!..~t. .. -::. .. CQ.9.Q .... 

REKTORS/FÖRSKOLECHEFS ANMÄLAN TILL HUVUDMAN Skall kap 6 § 10 

GÄLLANDE: TRAKASSERIER/ KRÄNKANDE BEHANDLING 

Senast inom en vecka efter händelse ska förskolechef/rektor skicka detta dokument till huvudman 

via epost: barnochskola@bastad .se 

Skol-/förskoleenhet Östra Karups skola 

Rektor/förskolechef Susanne Kaczmarek 

Datum Klockslag 

Händelse 29/3 Lunch 

3/4 Under 

skoldagen 

Enheten tagit del 29/3 
av händelsen 

Rektors/fskchefs 5/4 
kännedom 

om händelsen 

Rapporterat till 19/4 
Huvudman 

Bedömning av händelsen 

Trakasserier (bygger på diskrimineringsgrundema) 

DKön DKönsöverskridande identitet eller uttryck 
DEtnisk tillhörighet DReligion eller annan trosuppfattning 
IZl Funktionsnedsättning D Sexuell läggning DÅlder 

Kränkningar (bygger inte på diskrimineringsgrundema) 

IZJUtseende 

DKläder 

DEkonomisk situation 

D Övrigt nämligen: 

DBegåvning 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Händelsens uttryck: 

D fysiska (slag, knuffar, måltavla för kastade saker etc.) 

~verbala (hånad, hotad, kallad vid öknamn eller dyl.) 

D psykosociala (utfrysning eller ryktesspridning) 

D text- eller bildburna (klotter, teckningar, via mobil/dator/Ipad, sociala medier mm.) 

~ subtila (i fo1m av gester, kroppsspråk - ev. osynliga för vuxna men ej för barnen/eleverna) 

D förstört material (material som har direkt koppling till eleven/barnet) 

Kan vara aktuellt! 

Vid mindre skada eller risk för skada: 
Båstads kommuns incidentrappo1i: D aktuellt ~ej aktuellt 

Skaderapp01i https://anmalarbetsskada.se/: D aktuellt IZI ej aktuellt 

Gäller vid: 
allvarlig arbetsolycka (svår skada av fysisk/psykisk natur, vid hot, överfall) 

arbetsolycka (lindrigare skada av fysisk /psykisk natur, vid hot, överfall) 

allvarligt tillbud utan personskada (svårare fall av kränkning eller trakasseri, hot om våld, 
mordhot) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170418\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-06-02 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. Genomlysning av skolbusstrafiken, Sara Damber  
3. Skolrankningar – analys, Sara Damber  
4. Rutiner för hantering av kränkande behandling, Sara Damber  
5. Information om elevhälsan, Ingrid Berg-Brynje  
6. Barn/elever i behov av särskilt stöd, Henrik Wagersten  
7. Allmän information från gymnasieskolan, Henrik Andersson 
8. Allmän information från individ och familj, Henrik Andersson 
9. Redovisning delegationsbeslut – utbetalningar, Henrik Andersson  
10. Redovisning ekonomi, Helena Stridh  
11. Information gällande tillsyn av handläggning inför omplacering av ensamkommande barn, 
Henrik Andersson  
 
Båstad 2017-06-02 
 
Bildning och arbete   Barn och skola  
Henrik Andersson, Bildningschef  Sara Damber, Skolchef  
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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 kvalité 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 Elvén 
 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) 
 

 471 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 

103



 

 

 8 (16) 

 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 § 27). 

 
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 Nerhagen.  

 
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 ge-
nomförts för att öka patientsäkerheten 

 
Lokal handbok  
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: 
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Samverkansgrupp i syfte att öka samverkan finns för skola, Barn- och ungdomspsykia-
triska kliniken samt Individ och familj. Den medicinskt ledningsansvariga skolsköters-
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-
vikelserapport till 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 Joliv 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-
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varande på Elevhälsoteamets träff. På Sandlyckeskolan har de ordinarie skolsköters-
korna täckt upp och deltagit på elevhälsoteamet.  
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- 
klass 
 

Hälsobesök 
Hälsoenkät till vårdnads-
havare 
 

Hämtar in information från 
BVC. 
Längd/vikt/syn/hörsel. 
Hälsosamtal tillsammans med 
vårdnadshavare kring sömn, 
hygien, aktivitet och relationer 
Genomgång med skolläkaren 
av BVC/SHV- journaler efter 
hälsobesök 
Ev. Restvaccinering 

a. Om tidigare undersökning 
varit avvikande 
b. Om föräldrar/elev särskilt 
önskar skolläkarkontakt 
c. Om undersökning visat ny 
konstaterad avvikelse 

1 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare enl b 
2 Hälsobesök 

Vaccination  
Längd/vikt, trivsel 
Mässling, påssjuka, röda hund  
Ev. Restvaccinering 

Till skolläkare enl b-c 

3 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare enl b 
4 Hälsobesök 

Hälsoenkät till elev och 
vårdnadshavare 

Längd/vikt/rygg/syn 
Hälsosamtal med diskussion 
kring hälsa. 
Ev. Restvaccinering 

Till skolläkare enl a-c 

5 Vaccination för flickor 
födda -99 
Samtal i grupp, flickor 

HPV x 2 
 
Samtal kring pubertet och 
kroppsutveckling för flickor 
Ev. Restvaccinering 

Till skolläkare enl b 

6 Samtal i grupp, pojkar Samtal kring pubertet och 
kroppsutveckling för pojkar 
Ev. Restvaccinering 

Till skolläkare enl b 

7 Hälsobesök för flickor 
Hälsoenkät till elev  

Längd/vikt/syn/rygg/  
Färgseende. Medicinsk syv 
Hälsosamtal med diskussion 
kring hälsa, pubertet, livsstil 
och samlevnad. Frånvaro. 
Ev. Restvaccinering 

Till skolläkare enl a-c 

8 Hälsobesök för pojkar 
Hälsoenkät till elev  
Vaccination (barn födda 
efter 2002) 

Samma som ovan 
 
Stelkramp, difteri, kikhosta  
Ev. Restvaccinering  

Samma som ovan 

9 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare enl b 
Gy 1 Hälsobesök 

Hälsoenkät till elev 
Längd/vikt 
Hälsosamtal med diskussion 
kring hälsa 
Ev. Restvaccinering 

Till skolläkare enl a-c 

Gy2 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare enl b 
Gy3 - Ev. Restvaccinering Till skolläkare enl b 
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