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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-15 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning budget mars 2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att lägga månadsuppföljningen mars 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till mars en positiv budgetavvi-
kelse om 830 tkr. Förändringen från föregående månad beror främst på bidrag och 
ersättningar som utbetalats under mars. Prognosen för helår uppgår till 174 tkr.

Beslutsunderlag
Uppföljning mars 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020

Bedömning
Förändringen av förvaltningens budgetavvikelse härleds främst till olika former av 
bidrag. Under perioden har förvaltningen fått en högre bidragsram än förväntat för 
statsbidraget för likvärdig skola, likaså statsbidraget för läxhjälp. Utbetalning av ef-
tersökning till Migrationsverket är gjord på 742 tkr vilket förbättrar periodens avvi-
kelse. Även ett statsbidrag för SKUA är utbetalt under perioden vilket förbättrar av-
vikelsen med ytterligare 150 tkr. Det är svårt att bedöma hur coronavirusets kom-
mer att påverka årets prognos i form av nya kostnader samt statliga ersättningar.

Konsekvensanalys
Utifrån befintligt ekonomiskt läge behöver utbildningsnämnden inte vidta ytterligare 
åtgärder utöver de som redan planerats inför budgetåret 2020. Konsekvenser för 
utbildningsnämndens verksamheter på grund av coronaviruset kommer med hög 
sannolikhet att framkomma nästkommande månadsuppföljning.

Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för ekonomiska uppföljningen för mars 2020. 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar kring händelser och analyser för mars 
månad.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-04-14 2020/1 640

 

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning mars 2020

Förslag till beslut 
att lägga månadsuppföljningen mars 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till mars en positiv budgetavvikel-
se om 830 tkr. Förändringen från föregående månad beror främst på bidrag och er-
sättningar som utbetalats under mars. Prognosen för helår uppgår till 174 tkr.

Beslutsunderlag
Uppföljning mars 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020

Bedömning
Förändringen av förvaltningens budgetavvikelse härleds främst till olika former av bi-
drag. Under perioden har förvaltningen fått en högre bidragsram än förväntat för 
statsbidraget för likvärdig skola, likaså statsbidraget för läxhjälp. Utbetalning av ef-
tersökning till Migrationsverket är gjord på 742 tkr vilket förbättrar periodens avvikel-
se. Även ett statsbidrag för SKUA är utbetalt under perioden vilket förbättrar avvikel-
sen med ytterligare 150 tkr. Det är svårt att bedöma hur coronavirusets kommer att 
påverka årets prognos i form av nya kostnader samt statliga ersättningar.

Konsekvensanalys
Utifrån befintligt ekonomiskt läge behöver utbildningsnämnden inte vidta ytterligare 
åtgärder utöver de som redan planerats inför budgetåret 2020. Konsekvenser för ut-
bildningsnämndens verksamheter på grund av coronaviruset kommer med hög san-
nolikhet att framkomma nästkommande månadsuppföljning.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef
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Uppföljning mars
Borgholms Kommun  3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Coronautbrottet har påverkat verksamheten till viss del. Förberedelsearbete har gjorts 
kring information till vårdnadshavare, medarbetare och arbetsgivare om det blir aktuellt 
med stängning av verksamheter. Olika åtgärder har vidtagits på enheterna utifrån de 
nationella rekommendationerna.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till mars en positiv budgetavvikelse 
om 830 tkr. Förändringen från föregående månad beror främst på bidrag och ersättningar 
som utbetalats under mars. Prognosen för helår uppgår till 174 tkr.

Kommunens verksamheter

Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 
år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola 
samt bibliotek.

Rambudget 2020 187 317 tkr

Ordförande Benny Wennberg (C)

Förvaltningschef Roland Hybelius

 

Analys av verksamheten

Förvaltningsövergripande

Verksamheterna har under månaden lagt mycket tid på att arbeta med anpassningar p.g.a. 
Coronaviruset. Personal, barn och elever har varit hemma och vikarier har plockats in. 
Förskolorna har försökt förlägga mycket tid utomhus och barn med symtom har varit 
hemma. Personalen på förskolorna har aldrig tidigare sett så få barn med snoriga näsor. 
Även på skolorna har det varit mycket frånvaro. Det finns oro för att elever har gått miste 
om mycket undervisningstid och hamnat efter i sin kunskapsutveckling. Biblioteket, med 
en relativt stor del av sin målgrupp innefattad i riskgruppen, har marknadsfört sina 
digitala tjänster och exempelvis mött upp medborgare utomhus för att lämna ut böcker till 
dem.

Förskoleverksamhet

Coronaviruset har påverkat förskolorna och många barn har varit hemma i syfte att 
undvika smittspridning. Verksamheterna har försökt förlägga så mycket tid som möjlighet 
utomhus och har vidtagit andra åtgärder för att minska smittspridning. 
Utvecklingsområden och olika projekt har fortsatt, men med vissa anpassningar. Trots 
den ansträngda situationen har det pedagogiska kvalitetsarbetet kunnat fortsätta.
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Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Månaden har präglats av Coronaviruset och en oro för vad det kan innebära för skolorna. 
På flera enheter har det varit ett stort bortfall både på personal- och elevsidan. Det finns 
en oro hos både personal och elever att undervisning i både skola och fritidshem har 
påverkats. Det är svårt för vikarie att bedriva undervisning utifrån klassernas behov. 
Eftersom en del elever har varit frånvarande under en lång tid finns det en oro för hur de 
ska komma ifatt i sin kunskapsutveckling. På grund av Coronaviruset har en del 
utvecklingsprojekt fått gå in i ett viloläge.

Åkerboskolans två förstelärare är anmälda till Skolverkets utbildning i kollegialt lärande 
vilket är en satsning som vi ser fram emot.

 

Bibliotek och kulturskola

Det har varit väldigt intensivt för biblioteket pga. Covid-19. Biblioteket har gjort en logg 
för nästan varje dag sedan 17 mars om händelser och beslut och vilka åtgärder vi införde 
för att minska smittorisken.

Biblioteket har flitigt marknadsfört bibliotekets digitala tjänster för att minska 
smittorisken genom att allmänheten slipper komma till biblioteket. Exempelvis har 
biblioteket kört hem böcker till folk och utvidgat tjänster så att medborgare kommer och 
personalen lämnar böcker till dem utanför biblioteket. Digitala tjänsterna på biblioteket 
har ökat drastiskt, speciellt e-film.

Trots detta virus har besöksstatistik inte minskat drastiskt.

Inköp och avtalstrohet
Nedan visas avtalstroheten för utbildningsförvaltningen avseende perioden jan-mars 
2020, baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, 
köp av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela 2019 var 81 % och för 
perioden är den 75%. Sett till hela kommunen så var avtalstroheten på 86 % under 
perioden.
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Läromedel

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av läromedel. För perioden januari-mars 2020 var 
avtalstroheten 55 % (2019 var 67 %).

Under perioden har inköp gjorts av 23 leverantörer varav 7 är avtalsleverantörer vilket 
motsvarar 29 %. Det är 67 olika inköpstillfällen varav 35 var från avtalsleverantör.

Personaluppföljning
Nedan presenteras personalstatistik gällande utbildningsförvaltningen. Statistiken finns 
för föregående månad, varpå februari redovisas nedan.

Arbetad tid Jan Feb

Antal årsarbetare 2019 275 243

Antal årsarbetare 2020 240 225

Antalet årsarbetare för februari månad är fortsatt lägre än samma period föregående år.
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Arbetad tid Jan Feb

Övertid 2019 100 81

Fyllnadstid 2019 282 299

Övertid 2020 89 92

Fyllnadstid 2020 187 277

Övertiden för februari är högre än samma period föregående år. Samtidigt är fyllnadstiden 
något lägre, men har ökat markant från januari månad.

Sjukfrånvaro Jan Feb

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94

Sjukfrånvaro 2020 6,31 6,99

Jan Feb

Korttidssjukfrånvaro 2019 3,16 3,85
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Sjukfrånvaro Jan Feb

Korttidssjukfrånvaro 2020 2,43 2,86

Sjukfrånvaron är för februari lägre än samma period föregående, både den sammantagna 
sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron.

Det är svårt att på så kort tid på året göra en djupare analys av siffrorna men generellt är 
resultatet bättre än 2019. Vad det beror på är osäkert. När det gäller arbetade timmar 
beror det på anpassning av personalstyrka i förhållande till budget.

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för mars månad en positiv budgetavvikelse om 830 tkr 
(se tabell nedan).

Förändringen av förvaltningens budgetavvikelse härleds främst till olika former av 
bidrag. Under perioden har förvaltningen fått en högre bidragsram än förväntat för 
statsbidraget för likvärdig skola, likaså statsbidraget för läxhjälp. Utbetalning av 
eftersökning till Migrationsverket är gjord på 742 tkr vilket förbättrar periodens 
avvikelse. Även ett statsbidrag för SKUA är utbetalt under perioden vilket förbättrar 
avvikelsen med ytterligare 150 tkr.

För perioden januari till mars visar förvaltningens centrala stödfunktion på en positiv 
budgetavvikelse. Denna beror främst av ovan nämnda bidrag och reduceras då IT-service 
och skolskjutsar har kostnader över budgeterad nivå. Större inköp av IT-utrustning har 
gjorts under perioden och skolskjutskostnaderna ligger för perioden 658 tkr över 
budgeterad nivå.

Den positiva budgetavvikelsen på norra området har minskats något till mars månad. 
Främst på grund av utbetalning av vikariekostnad som innefattar tidigare perioder.

Centrala området visar nästintill en budget i balans. Viktoriaskolan har under perioden 
högre personalkostnader än budgeterat, detta beroende av felaktig fördelning av 
personalbudget under året. Vidare har vikariekostnaderna varit över budgeterad nivå. 
Slottsskolan visar på en större positiv avvikelse, främst på grund av högre intäkter än 
budgeterat. Centrala förskolorna visar på en budget i balans för perioden.

Södra området har en negativ budgetavvikelse. Denna beror dels på ett högre 
bemanningsläge på Rälla förskola för att stödja elever i behov av extra stöd. 
Obudgeterade personalkostnader på särskolan på Köping skola ger för perioden en 
negativ avvikelse på 150 tkr. Björkviken förskola har en negativ budgetavvikelse på 
grund av förändringar i personal som innebär högre kostnader.

Både kulturskolan och biblioteket visar på positiva budgetavvikelser. På kulturskolan 
härleds det till personalkostnader som belastar projekt och på biblioteket har 
driftskostnaderna varit lägre än budgeterat för perioden, bland annat inköp av medier.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
mar Utfall jan-mar Avvikelse

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 17 001 16 156 845

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 5 491 5 359 132

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 11 777 11 771 6

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 9 649 9 995 -346

65 Kulturområdet 10 323 2 620 2 428 192

69 Projekt 0 0 0 0

Summa 187 317 46 538 45 709 830

Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos för helår uppgår till 174 tkr.

Prognosen för central stödfunktion inkluderar främst ökade kostnader för skolskjuts. 
Kostnaden förväntas vara cirka 2,1 mkr över budgeterad nivå. Avvikelsen reduceras på 
grund av utbetalningen från Migrationsverket om 742 tkr, samt de olika statsbidrag som 
inte varit budgeterade fullt ut. Elevhälsan väntas ha ett överskott vad gäller personal vid 
årets slut på grund av vakanser.

Samtliga rektorsområden arbetar aktivt med sina organisationer för att få en budget i 
balans. Inför tertialbokslut kommer en grundlig översyn av förvaltningen prognos att 
göras.

Norra området påverkas av den minskade positiva budgetavvikelsen för mars. Vidare har 
förändringar i bemanning på förskolorna gjorts vilket reducerar prognosen ytterligare.

Prognosen för det centrala området är positiv till följd av periodens utfall. Förskolorna i 
området visar på en prognos i balans och Viktoriaskolan något negativ budgetavvikelse 
på grund av lägre förväntade intäkter än budgeterat i form av statsbidrag.

Anpassningar i organisationen har gjort att Rälla, Gärdslösa, Runsten sammantaget visar 
på en prognos i balans vid årets slut. Särskolan på Köping skola visar på en negativ 
prognos på -738 tkr. Detta beror på personalkostnader som inte varit budgeterat. Vidare 
återfinns negativ avvikelse som uppstått under början av året på Björkvikens förskola 
vilket skapar ytterligare negativ avvikelse.

Den positiva prognosen på kulturområdet beror främst av personalkostnader på 
kulturskolan som belastar projekt.
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Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 66 950 1 021 525

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 22 360 79 -78

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 48 177 115 301

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 39 572 -1 008 -813

65 Kulturområdet 10 323 10 085 183 238

69 Projekt 0 0 -1 0

Summa 187 317 187 143 389 174

Åtgärder
Inga åtgärder är vidtagna. Utbildningsförvaltningen avser att äska tilläggsbudget för de 
ökade kostnaderna avseende skoltaxi på grund av genomförd upphandling inför januari 
2020.

1.3 Förväntad utveckling
Kommunen står inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är en viktig del 
av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få till en bra skola där 
lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning personalen bedriver i dag, utan 
även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. Utbildningsförvaltningen arbetar 
också med att utreda hur en framtida förskole- och skolorganisation bör se ut utifrån 
verksamhetens aktuella utmaningar och förutsättningar. Likaså hur en lokaloptimering 
kan skapas. Arbetet med att utveckla elevhälsans organisation fortgår och biblioteket 
arbetar för att kunna införa meröppet i Borgholm, Löttorp och Rälla i syfte att biblioteket 
ska vara mer tillgängligt även utanför ordinarie öppettider.

På kortare sikt kommer utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta med anpassningar och 
konsekvenser pga. Coronaviruset och hoppas att vi inte behöver stänga några skolor och 
förskolor. Dock har förberedelser gjorts för de olika typer av stängningar som kan göras.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2020/55 640 UN

Utredning - Konsekvenserna av att i ett första steg år 2021 halvera av-
gifterna i kulturskolan och att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan avgifts-
fri.

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att I ett första steg år 2021 halvera avgifterna i kulturskolan och att i steg 2 år 2022 

göra kulturskolan avgiftsfri.

att om förslaget att halvera avgifterna för kulturskolan går igenom att lägga till för-
ändringen i prioriteringsunderlaget i kommande budgetprocess.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvalt-
ningen att titta på konsekvenserna av att i ett första steg år 2021 halvera avgifterna 
i kulturskolan och att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan avgiftsfri samt återkomma 
till utbildningsnämnden med en rapport i mars 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2020.

Bedömning
Den vanligast förekommande terminsavgiften bland Sveriges kulturskolor är 643 
kronor per termin. Terminsavgiften i Borgholms kommun är 650 kr per termin för 
enskild undervisning och 400 kr per termin för gruppundervisning. Kulturskolan har 
också syskonrabatt och elever får delta i gruppundervisningen avgiftsfritt om de är 
inskrivna på individuell undervisning. 

Kulturskolan har ett begränsat antal platser. Det blir inte fler platser i Kulturskolan 
för att avgiften tas bort men det kan däremot öka och bredda sökunderlaget.

Avgiften är en exkluderande faktor. Vi vet inte hur många barn och unga som av-
står att söka till kulturskolan på grund av avgiften. För de elever som går i verksam-
heten men inte har möjlighet att betala hjälper föreningen Majblomman eller Kultur-
skolans fond för ändamålet.

Kalmar kommun har sänkt avgifterna för ett par år sedan och kulturskolechefen 
menar att den direkta konsekvensen blev att de familjer som har sina barn i kultur-
skolan, som redan hade råd med verksamheten, fick undervisningen billigare istäl-
let.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Danderyd med 1 720 kr ligger högst i landet följd av Täby med 1 700 kr och Vax-
holm med 1 650 kr. 16 kommuner saknade terminsavgift 2016 och antalet har ökat 
med 60 procent sedan 2013. Kommuner utan terminsavgift är exempelvis Boden, 
Bräcke, Degerfors, Hudiksvall, Härjedalen, Luleå, Orsa, Ragunda, Skinnskatte-
berg, Strömsund, Svenljunga, Sundsvall, Åre, Älvkarleby, Örnsköldsvik och Öst-
hammar.

– Vissa kommuner har ett fantastiskt utbud. Andra saknar sådant. Vissa kommuner 
har mycket låg avgift, andra väldigt hög.  Tillgången till kulturskoleverksamhet vari-
erar. Är det verkligen acceptabelt att barns möjligheter att utöva kultur är så olika 
beroende på var i landet de bor, frågar sig Kulturskolerådets generalsekreterare 
Torgny Sandgren.

Borgholms Kulturskola har ingen avgift på de kurser vilka bekostas av vårt riktade 
statsbidrag. Det är ämnena trolleri, skapande verkstad, musik med dator. Om äm-
nena blir ordinarie ämnen inom kommunens regi kommer kulturskolan att behöva 
ta avgift. Det kan få konsekvenser att eleverna slutar.

Konsekvensanalys
En avgiftreducering på kulturskolan kan innebära att:

1. Elevintäkterna minskar och försvinner från Kulturskolans budget. Den budgete-
rade elevintäkten för kulturskolan 2020 är 260 tkr vilket innebär att en halvering av 
avgiften skulle leda till minskade intäkter 2021 motsvarande 130 tkr samt 260 tkr 
2022 och framåt. Förslaget innebär en kostnad på motsvarande belopp om verk-
samheten ska kunna bibehålla befintligt utbud och kvalitet.

2. Fler elever söker till Kulturskolan därav elever som annars inte skulle haft råd.

3. Kulturskolan får en längre kö eftersom en avgiftreducering inte innebär fler elev-
platser. 

4. Det blir billigare/gratis att gå på kulturskolan.

Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring föreslagna förändringar av kulturskoleavgift.

Reservation

Björn Andreen (M)

______________

15



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-03-03 2020/55 640

 

Handläggare
Oscar Roslund
Kulturskolechef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  kim.jakobsson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till utbildningsnämnden

Avgifter i kulturskolan 

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltning-
en att titta på konsekvenserna av att i ett första steg år 2021 halvera avgifterna i kul-
turskolan och att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan avgiftsfri samt återkomma till ut-
bildningsnämnden med en rapport i mars 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2020.

Bedömning
Den vanligast förekommande terminsavgiften bland Sveriges kulturskolor är 643 
kronor per termin. Terminsavgiften i Borgholms kommun är 650 kr per termin för 
enskild undervisning och 400 kr per termin för gruppundervisning. Kulturskolan har 
också syskonrabatt och elever får delta i gruppundervisningen avgiftsfritt om de är 
inskrivna på individuell undervisning. 

Kulturskolan har ett begränsat antal platser. Det blir inte fler platser i Kulturskolan för 
att avgiften tas bort men det kan däremot öka och bredda sökunderlaget.

Avgiften är en exkluderande faktor. Vi vet inte hur många barn och unga som avstår 
att söka till kulturskolan på grund av avgiften. För de elever som går i verksamheten 
men inte har möjlighet att betala hjälper föreningen Majblomman eller Kulturskolans 
fond för ändamålet.

Kalmar kommun har sänkt avgifterna för ett par år sedan och kulturskolechefen me-
nar att den direkta konsekvensen blev att de familjer som har sina barn i kultursko-
lan, som redan hade råd med verksamheten, fick undervisningen billigare istället.

Danderyd med 1 720 kr ligger högst i landet följd av Täby med 1 700 kr och Vax-
holm med 1 650 kr. 16 kommuner saknade terminsavgift 2016 och antalet har ökat 
med 60 procent sedan 2013. Kommuner utan terminsavgift är exempelvis Boden, 
Bräcke, Degerfors, Hudiksvall, Härjedalen, Luleå, Orsa, Ragunda, Skinnskatteberg, 
Strömsund, Svenljunga, Sundsvall, Åre, Älvkarleby, Örnsköldsvik och Östhammar.
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2 (2)

– Vissa kommuner har ett fantastiskt utbud. Andra saknar sådant. Vissa kommuner 
har mycket låg avgift, andra väldigt hög.  Tillgången till kulturskoleverksamhet varie-
rar. Är det verkligen acceptabelt att barns möjligheter att utöva kultur är så olika be-
roende på var i landet de bor, frågar sig Kulturskolerådets generalsekreterare Torg-
ny Sandgren.

Borgholms Kulturskola har ingen avgift på de kurser vilka bekostas av vårt riktade 
statsbidrag. Det är ämnena trolleri, skapande verkstad, musik med dator. Om ämne-
na blir ordinarie ämnen inom kommunens regi kommer kulturskolan att behöva ta 
avgift. Det kan få konsekvenser att eleverna slutar.

Konsekvensanalys
En avgiftreducering på kulturskolan kan innebära att:

1. Elevintäkterna minskar och försvinner från Kulturskolans budget. Den budgetera-
de elevintäkten för kulturskolan 2020 är 260 tkr vilket innebär att en halvering av av-
giften skulle leda till minskade intäkter 2021 motsvarande 130 tkr samt 260 tkr 2022 
och framåt. Förslaget innebär en kostnad på motsvarande belopp om verksamheten 
ska kunna bibehålla befintligt utbud och kvalitet.

2. Fler elever söker till Kulturskolan därav elever som annars inte skulle haft råd.

3. Kulturskolan får en längre kö eftersom en avgiftreducering inte innebär fler elev-
platser. 

4. Det blir billigare/gratis att gå på kulturskolan.

KULTURSKOLAN

Roland Hybelius Oscar Roslund
Utbildningschef Kulturskolechef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-15 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020/71 646 UN

Avgifter och taxor 2021 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg)

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2021 års taxor enligt förslag.

att lyfta behovet av rutiner och regelverk vid extern uthyrning av lokaler inom 
Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor.

Beslutsunderlag
Taxor 2021 Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020

Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer 
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolfor-
merna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oföränd-
rade gentemot taxorna för innevarande år.

Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fri-
tidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar max-
taxa.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius lyfter avsaknaden av kommunövergripande ruti-
ner och regelverk för uthyrning av lokaler då det är flera förvaltningar som berörs. 
Det saknas t.ex. ansvarsfördelning över vem som ska ta kostnader för slitage och 
om något går sönder under uthyrning av lokal.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-04-14 2020/71 646

 

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Taxor 2021

Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2021 års taxor enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige tillsam-
mans med övriga av Borgholms kommuns taxor.

Beslutsunderlag
Taxor 2021 Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020

Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer de 
nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolformerna 
ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oförändrade 
gentemot taxorna för innevarande år.

Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fritids-
hem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar maxtaxa.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2021
Borgholms Kommun  1

Utbildningsnämnd

Taxor 2021

2020-04-29, §XX
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2021
Borgholms Kommun  2

Innehållsförteckning
Bilagor

Bilaga 1: Taxor 2021
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2021
Borgholms Kommun  3

Förändringar av taxor jämfört med föregående år:

Inga förändringar har gjorts av taxor jämfört med föregående år.

Barnomsorg 1 - 5 Maxbelopp/mån

Barn 1 3 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2 2 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3 1 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4 Ingen avgift Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Skolbarnomsorg 6 -12 Maxbelopp/mån

Barn 1 2 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2 1 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3 1 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4 Ingen avgift Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Kulturskolans avgifter

Gruppspel 400 kr/termin

Enskild undervisning
Syskonrabatt gäller.

Barn 1 650 kr/termin

Barn 2 400 kr/termin

Barn 3 eller fler 200 kr/termin och barn

Hyror

Lektionssalar 135 kr dag/kväll

Hemkunskapslokaler 220 kr dag/kväll

Träslöjdssalar 165 kr dag/kväll

Textilslöjdssalar 165 kr dag/kväll

Matsalar 165 kr dag/kväll

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice

Påminnelseavgift för försenade böcker 30 kr/påminnelse

Påminnelseavgift tas inte ut av barn och 
ungdomar mellan 6 och 18 år

Ersättning för förstörda/förkomna medier 
Schablonbelopp (gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka 
ersätts med annat belopp som fastställs av biblioteket).

Vuxenböcker 250 kr

Barnböcker 150 kr

Tidskrifter 50 kr

CD-skiva 160 kr
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Taxor 2021
Borgholms Kommun  4

Film och musik på DVD, TV-spel och CD-romspel ersätts med inköpspris.
Kopiering/utskrifter 

A4 2 kr/st

A3 4 kr/st

Färg

A4 4 kr/st

A3 8 kr/st

Föreningsservice 
Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till halva 
avgiften på kultur och fritidsförvaltningen.
Fax

Inom Sverige 5 kr/sida

Utomlands 10 kr/sida

Mottagande av fax 5 kr

Borgholms kommuns bildarkiv
Bilder för enskilt bruk
Biblioteket levererar bilderna endast i digitalt format på ett USB-minne

Startavgift för en bild inklusive USB-
minne

80 kr

Avgift för följande bilder 20 kr

Bilder för publicering och offentlig visning 
Bilderna levereras i digitalt format enligt taxa ovan. För publicering eller 
mångfaldigande av bilder, såsom illustration i bok, vykort eller visning i 
offentliga lokaler, lämnas offert.
I dessa fall ska det tydligt framgå att bilden är från Borgholms kommuns 
bildarkiv, samt aktuell fotograf.
Taxor och avgifter fästställs av Kommunfullmäktige årligen.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2020/2 640 UN

Satsningar och effektiviseringar inför 2021

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna prioriteringsunderlag till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Inför kommande år ska utbildningsnämnden göra prioriteringar av satsningar inför 
budgetberedning i april 2020 för år 2021.

Beslutsunderlag
Prioriteringsunderlag satsningar 2021

Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring föreslagna satsningar samt om förslaget att halvera avgifterna 
för kulturskolan går igenom att lägga till förändringen i prioriteringsunderlaget i kom-
mande budgetprocess. 
______________
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Prioriteringsunderlag 2021

Nämnd/avdening: Utbildningsnämnd

Hur kan verksamheten öka sina intäkter? Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (år och 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:

1

2

3

4

5

6

7

8

Hur kan verksamheten sänka sina kostnader? Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (År 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:

1

Minskade kostnader IT I och med ny fördelning av gemensamma IT-kostnader för Borgholms kommun kommer kostnaderna för utbildningsförvaltningen minska 

inför 2021. 

2

Utredning av förvaltningens framtida 

utmaningar

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag utav utbildningsnämnden att utreda och ta fram ett förslag till plan på hur förvaltningen ska 

bemöta de utmaningar som framgår i Verksamhetsplan 2020. Utmaningarna handlar bland annat om minskat elevantal, minskad teknisk 

ram, elever med särskilda behov, överkapacitet av lokaler samt renoveringsbehov av dessa. Denna utredning pågår varpå inga resultat för 

den finns i nuläget. 
3

4

5

6

7

8

Finns det strukturella 

investeringar/förändringar som 

verksamheten kan göra för att sänka sina 

löpande kostnader?

Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (År 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:

1

Uppstart av resursenhet Satsningen rör sig om ett engångsbelopp för att starta upp en verksamhet för barn med särskilda behov och NPF-anpassa lokaler. Vi lägger i 

dag mycket resurser på tilläggsbelopp som ofta används till personal utan relevant utbildning som många gånger har en enskild elev med 

behov av utbildad personal. Vi har även elever som vi saknar kompetens för att hantera vilket leder till att vi transporterar dem med taxi till 

specialskola i Kalmar. Resursenheten kan öka vår måluppfyllelse för våra elever med särskilda behov och samtidigt bli en mindre kostsam 

lösning än den vi har i dag på längre sikt. Vid en uppstart av denna typ av enhet kommer kostnader för att anpassa utbildningssalarna till att 

passa denna typ av verksamhet. På längre sikt kommer enheten samla kompetens för att öka kvalitet och minska kostnaderna på övriga 

enheter. Den uppskattade kostnaden innehåller både investeringskostnader för inventarier, lokalanpassningar samt driftkostnader för 

personal i uppstarten. 

500 januari 2021 500

2

3

4

5

6

7

8
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Beskriv verksamheter som inte är 

lagstadgade?

Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (År 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:

1 Kulturskola Budgeterad nivå 2020 3 389 januari 2021 3 389

2 Barnomsorg på OB Budgeterad nivå 2020 828 januari 2021 828

3 Öppen förskola Budgeterad nivå 2020 418 januari 2021 418

4 Tre fritidsgårdar, Löttorp, Borgholm, Rälla Budgeterad nivå 2020 1 637 januari 2021 1 637

5 Biblioteket, exkl. skolbibliotek Budgeterad nivå 2020 5 789 januari 2021 5 789

6

7

8

Vad utöver den tekniska ramen, föreslår 

verksamheten att budgetberedningen 

prioriterar? (rangordning)

Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (År 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:

1

Enheter utöver teknisk ram I prioriteringarna inför 2020 återfanns enheter utöver teknisk ram. Detta innefattar förskolor samt skolor med åk F-5 som 

utbildningsförvaltningen bedömer vara utöver teknisk ram. Förskolorna beräknas till en kostnad på 3 500 tkr, skolorna till 7 750 tkr. 

Förvaltningen föreslår denna prioritering även för 2021. 

11 250 januari 2021 11 250 2021-2024

2

Skolskjuts I december 2019 genomfördes en ny upphandling för skoltaxi där kilometerpriserna ökade avsevärt, främst på norra området. De nya 

kilometerpriserna började gälla 1 januari 2020. I förvaltningens tekniska ram ingår skolskjuts, dock ses denna kostnadsökning som extra 

ordinär. Snittet på kilometerpriserna på övriga områden är 34 kr/km, i norr uppgår kostnaden till 120 kr/km. Sett till 2020 förväntas detta 

ge en ökad kostnad om 895 tkr. 

895 januari 2021 895

3

Digitalisering Idag har förvaltningen Chromebooks från årskurs 6. I och med en ökad digitalisering inom dagens undervisning äskar utbildningsnämnden 

medel för att investera i Chromebooks även till årskurs 5. Räknat på 90 elever beräknas kostnaden uppgå till 225 tkr. 

225 januari 2021 225 2021-2024

4

Reinvesteringsbudget Inför 2020 äskade utbildningsnämnden 600 tkr i reinvesteringsbudget från att den har varierat och 2019 var på 290 tkr . Budgeten är för 

2020  400 tkr och avser exempelvis utbyten av klassrumsmöbler, lekredskap och andra inventarier som är svårt för enheterna att hantera 

med driftbudget. Förslaget är att äska ytterligare 200 tkr för reinvesteringar.

200 januari 2020 200

5 Utökning tjänst Kulturskolan I prioriteringarna inför 2020 återfanns en utökning av 0,8 tjänst till Kulturskolan, denna föreslås även för 2021. 420 januari 2021 420 2021-2024

6 Pedagogiska måltider I prioriteringarna inför 2020 återfanns pedagogiska måltider, denna föreslås även för 2021. 380 januari 2021 380 2021-2024

7 Kulturgaranti I prioriteringarna inför 2020 återfanns kulturgaranti, denna föreslås även för 2021. 200 januari 2021 200 2021-2024
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2020/44 UN

Delegationsordning utbildningsnämnden revidering 2020-03

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att fastställa revidering av utbildningsnämndens delegationsordning enligt utbild-

ningsförvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har sett över delegationsordningen som senast besluta-
des på utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-28 § 33. Utifrån översynen fö-
reslår utbildningsförvaltningen att delegationsordningen revideras enligt markering-
ar gjorda i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2020
Förslag till reviderad delegationsordning utbildningsnämnden 2020

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-03-05 2020/44

 

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[ 85114 Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Förslag till beslut 
att fastställa förslaget på revidering av utbildningsnämndens delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har sett över delegationsordningen som senast beslutades 
på utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-28 § 33. Utifrån översynen föreslår 
utbildningsförvaltningen att delegationsordningen revideras enligt markeringar gjor-
da i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2020
Delegationsordning utbildningsnämnden daterad den 25 mars 2020

 

Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare
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Fastställd UN: 2017-02-21 § 21, senast reviderad 2018-03-28 § 33
Förslag på revideringar markerade med genomstryken och rödmarkerad text 2020-04-29
Utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING

för Utbildningsnämnden i 
Borgholms kommun 
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2

Syfte
Goda resultat förutsätter bra relationer, dialog, respekt, förtroende, tillit samt en gemensam 
syn på rollfördelningen mellan förtroendevalda och förvaltningen.
Principiellt är rollfördelningen:

Förtroendevalda Förvaltningen
Styra (Vad-frågor) Leda och utföra (Hur-frågor)

Besluta om mål, policy och riktlinjer Utreda, lägga förslag, delta i processen 
kring mål, policy och riktlinjer

Detaljbeslut endast i undantagsfall Ta detaljbeslut genom delegation

Följa upp/Utvärdera Rapportera resultat

Det finns i princip två syften med delegation: 
 För att avlasta styrelsen/nämnden rutinärenden och detaljbeslut som har stöd av 

riktlinjer, policys och tidigare beslut. Därmed skapas mer utrymme för nämnden i 
principiella ärenden, planering och beslut om styrande riktlinjer. 

 För att möjliggöra en effektivare förvaltning med korta beslutsvägar, effektiv 
handläggning och snabbare beslut. Delegation ger nödvändiga förutsättningar för ökad 
effektivitet och bättre service. Effektivitetskravet får dock inte gå ut över 
demokratikravet. 

Allmänt om delegation 
Utbildningsnämndens delegationsordning innebär att delegat träder in i nämndens ställe att 
besluta enligt denna delegationsordning. I princip gäller samma formregler för 
delegationsbeslut som för de beslut som fattas av nämnden. Det innebär att det alltid skall 
finnas någon form av skriftlig dokumentation med uppgift om vilket beslut som fattats, vad 
beslutet avser, vem som beslutat och när beslutet fattats. I ärenden där delegat är jävig skall 
ärendet överlämnas till överordnad chef eller till utbildningsnämnden för beslut. Nämnden 
kan återkalla lämnade delegationsuppdrag.  

Delegationsbegränsningar
Beslutanderätten får, enligt kommunallagen 6 kap 34 §, inte delegeras för följande ärenden: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 
 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
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Delegation får inte ges 
 gemensamt till tjänsteman och politiker (blandad delegation) 
 till grupp av tjänstemän
 till ledamot och ersättare i annan nämnd

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden månadsvis via delegationsrapport. Anmälan 
har betydelse för beräkning av överklagandetid vid laglighetsprövning. Delegationsbeslut 
vinner laga kraft vid protokollets justering. 

Vidaredelegering 
Förvaltningschefen har genom vidaredelegering rätt att överlåta beslutanderätt till annan 
anställd i organisationen. Vidaredelegerade beslut skall rapporteras till förvaltningschefen för 
vidare befordran till nämnden genom delegationsrapport.

Rektor och förskolechef får delegera enskilda ledningsuppgifter till anställd på skol-
/förskoleenheten i frågor som handlar om den inre organisationen och sådana beslut som 
rektorn och förskolechefen ska fatta enligt skolförfattningarna (enligt 2 kap 10 § skollagen). 
Vissa beslut som rektorn och förskolechefen ska fatta enligt skollagen får inte delegeras.  
Vilka dessa är framgår av Skollagen. Kulturskolechef, administrativ chef, förskolechef, rektor 
och bibliotekschef får inte delegera sådant som hon eller han själv har fått på delegation från 
utbildningsnämnden.  

Delegation eller ren verkställighet 
Delegering innebär delegering av verklig beslutanderätt att skilja från beslutanderätt som 
varje arbetsfördelning mellan anställda medför.

Beslut av verkställande karaktär regleras av lagar och avtal, exempelvis semester, sjukdom, 
föräldraledighet, civil- och värnpliktstjänstgöring och offentliga uppdrag.  
Verkställighetsbeslut behöver inte återanmälas till utbildningsnämnden. 

Specifika anvisningar för delegationsbeslut inom Utbildningsnämndens ansvarsområde
Delegationsbeslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska vara skriftliga. På 
beslutshandlingen ska anges hänvisning till delegationsordningen, ex. ”på delegation 4.1”. 
En kopia av beslutet lämnas omgående till Utbildningsnämndens förvaltningssekreterare för 
delgivningen till nämnd.
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Vikarierande delegat
Vid förfall för delegat (sjukdom, semester eller annan frånvaro) får delegationsrätten 
överlåtas:
Delegat Vikarierande delegat Verksamhet
Ordförande 1:e vice ordförande

2:e vice ordförande alternativt 
annan förordnad ledamot

Utbildningsnämnden

Förvaltningschef Bibliotekschef 
Förskolechef
Kulturskolechef Kulturskolerektor
Rektor
Administrativ chef

Utbildningsförvaltningen

Rektor och förskolechef Ställföreträdare får utses Grundskole- grundsärskole- 
förskoleklass- fritidshem- 
fritidsgård- och 
förskoleverksamheten

Kulturskolechef Kulturskolerektor Ställföreträdare får utses Kulturskoleverksamheten

Bibliotekschef Ställföreträdare får utses Biblioteksverksamheten

Förkortningar och förklaringar:
Beslutsfattare
UNAU Utbildningsnämndens arbetsutskott
Ordf. Ordförande utbildningsnämnden
FC Förvaltningschef
KSR Kulturskolerektor
AdmC Administrativ chef
R Rektor
FSKC Förskolechef
BC Bibliotekschef
CSP Central specialpedagog
Fsekr Förvaltningssekreterare

Lagar och förordningar
OSL Offentlighets- och sekretesslagen
AL Arkivlag
FL Förvaltningslagen
KL Kommunallagen
SL Skollagen
TF Tryckfrihetsförordning
Skf Skolförordningen
DL Diskrimineringslagen 
GDPR Dataskyddsförordningen
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Nr. Ärende Författning Delegat Noteringar
1. Allmänna ärenden

1.1 Beslut om utdelning av 
stipendium

UNAU

1.2 Brådskande beslut som inte 
kan avvakta nämndens 
sammanträde

KL 6 kap 36 § Nämndens 
ordförande

1.3 Besvara klagomål som rör 
nämndens beslut

Nämndens 
ordförande

1.4 Föra nämndens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter

FC

1.5 Svara på skrivelser/enkäter på 
nämndens vägnar

FC

1.6 Teckna och säga upp avtal på 
nämndens vägnar

Nämndens 
ordförande

1.7 Beslut om deltagande i 
kurs/konferens för nämndens 
ledamöter

Nämndens 
ordförande

1.8 Beslut om deltagande i 
kurs/konferens för nämndens 
ordförande

UNAU

1.9 Beslut och tecknande av avtal 
om interkommunal ersättning 
och ersättning till fristående 
verksamhet gällande alla 
skolformer

FC

1.10 Rätt att vid förfall av 
tjänstemannadelegat själv 
utöva den delegerade 
beslutsrätten eller 
vidaredelegera denna till 
annan anställd i kommunen

FC

1.11 Skyndsamt utreda 
omständigheterna kring 
anmälda kränkningar och i 
förekommande fall vidta de 
åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra 
kränkande behandling i 
framtiden

SL 6 kap 10 §, 
DL 2: 5 § och 
DL 6: 9 §

R, FSKC

1.12 Upprättande av plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling

SL 6 kap 8 § 
och DL 3 kap 16 
§

R, FSKC

2. Ekonomiska ärenden
2.1 Beslut om attestanter inom 

nämndens 
verksamhetsområde

FC

2.2 Beslut om ansökningar, FC
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rekvisitioner och 
redovisningar gentemot 
Skolverket, Kulturrådet och 
andra myndigheter

3. Juridiska ärenden
3.1 Prövning av frågan om 

utlämnande av allmän 
handling

TF 2 kap 14 §. 
OSL 6 kap 2 §

FC

3.2 Beslut om utlämnande, ej 
utlämnande eller utlämnande 
av allmän handling med 
förbehåll

OSL 6 kap 3 § FC

3.3 Omprövning av beslut FL 27 § Delegat 
som fattat 
beslutet

3.4 Utlämnande av handlingar, 
uppgifter, mm 

GDPR Art 15 FC, AdmC Avstämning med 
dataskyddssamordna
re

3.5 Rätt att göra rättelse och 
kompletteringar 

GDPR Art 16 FC, AdmC Avstämning med 
dataskyddssamordna
re

3.6 Rätt att radera (rätten att bli 
bortglömd) 

GDPR Art 17 FC, AdmC Avstämning med 
dataskyddssamordna
re

3.7 Rätten att begränsa 
behandling 

GDPR Art 18 FC, AdmC Avstämning med 
dataskyddssamordna
re

3.8 Godkänna 
personuppgiftsbiträdesavtal 
inom respektive 
verksamhetsområde 

GDPR Art 28 Närmsta 
chef med 
verksamhets
ansvar

3.9 Godkänna förteckning över 
behandlingar av 
personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen

FC

4. Förskola
4.1 Beslut om plats i förskola för 

barn i behov av särskilt stöd
SL 8 kap 7 § FSKC R

4.2 Beslut om mottagande av 
barn i förskolan från annan 
kommun

SL 8 kap 13 § FSKC R

4.3 Beslut om interkommunal 
ersättning i form av bidrag för 
särskilt stöd avseende barn 
med omfattande behov av 
särskilt stöd

SL 8 kap 17 § FC

4.4 Beslut om ersättning till 
fristående förskola i form av 

SL 8 kap 21, 23 
§§

FC
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bidrag för särskilt stöd 
avseende elever med 
omfattande behov av särskilt 
stöd

5. Förskoleklassen
5.1 Beslut att barn får tas emot i 

förskoleklass före 
höstterminen det år barnet 
fyller 6 år

SL 9 kap 4 § R

5.2 Beslut om mottagande av 
elev i förskoleklassen från 
annan kommun

SL 9 kap 13 § R

5.3 Beslut att frångå vårdnads-
havares önskemål om elevs 
placering vid viss skolenhet

SL 9 kap 15 § FC

5.4 Beslut om interkommunal 
ersättning i form av bidrag för 
särskilt stöd avseende elever 
med omfattande behov av 
särskilt stöd

SL 9 kap 16 § FC

5.5 Beslut om ersättning till 
fristående förskoleklass i 
form av bidrag för särskilt 
stöd avseende elever med 
omfattande behov av särskilt 
stöd

SL 9 kap 21 § FC

5.6 Beslut om kostnadsfri 
skolskjuts

AdmC Enligt beslutade 
riktlinjer

6. Grundskolan
6.1 Beslut om att senarelägga 

skolplikt till höstterminen det 
kalenderår då elev fyller åtta

SL 7 kap 10 § R På begäran av 
barnets 
vårdnadshavare

6.2 Beslut om att slutföra 
skolgången

SL 7 kap 16 § R På begäran av 
barnets 
vårdnadshavare

6.3 Beslut om vitesföreläggande 
för att iaktta skolplikten

SL 7 kap 23 § FC

6.4 Beslut om läsårstider Skf 3 kap 3 § FC
6.5 Beslut om timplan Skf 9 kap 3-4 §§ FC Skolans val beslutas 

av respektive rektor
6.6 Beslut om mottagande av 

elev från annan kommun
SL 10 kap 25, 
27 §§

R

6.7 Beslut att frångå vårdnads-
havares önskemål om elevs 
placering vid viss skolenhet

SL 10 kap 30 § FC

6.8 Beslut om kostnadsfri 
skolskjuts

SL 10 kap 32-
33, 40 §§

AdmC Enligt beslutade 
riktlinjer
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6.9 Beslut om interkommunal 
ersättning i form av bidrag för 
särskilt stöd avseende elever 
med omfattande behov av 
särskilt stöd

SL 10 kap 34 § FC

6.10 Beslut om ersättning till 
fristående grundskola i form 
av bidrag för särskilt stöd 
avseende elever med 
omfattande behov av särskilt 
stöd

SL 10 kap 37,39 
§§

FC

7. Grundsärskolan
7.1 Beslut om mottagande i 

grundsärskola
SL 7 kap 5 § FC

7.2 Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun

SL 11 kap 29-27 
§§

FC

7.3 Beslut att frångå vårdnads-
havares önskemål om elevs 
placering vid viss skolenhet

SL 11 kap 29 § FC

7.4 Beslut om kostnadsfri 
skolskjuts

SL 11 kap 31-32 
och 39 §§

AdmC Enligt beslutade 
riktlinjer

7.5 Beslut om interkommunal 
ersättning i form av bidrag för 
särskilt stöd avseende elever 
med omfattande behov av 
särskilt stöd

SL 11 kap 33 § FC

7.6 Beslut om ersättning till 
fristående grundsärskola i 
form av bidrag för särskilt 
stöd avseende elever med 
omfattande behov av särskilt 
stöd

SL 11 kap 36, 
38 §§

FC

8. Fritidshemmet
8.1 Beslut om interkommunal 

ersättning i form av bidrag för 
särskilt stöd avseende elever 
med omfattande behov av 
särskilt stöd

SL 14 kap 14 § FC

8.2 Beslut om ersättning till 
fristående fritidshem i form 
av bidrag för särskilt stöd 
avseende elever med 
omfattande behov av särskilt 
stöd

SL 14 kap 15, 
17 §§

FC

9. Närarkiv
9.1 Arkivansvarig för närarkivet AL 4 § FC
9.2 Beslut om avslag på begäran TF 2 kap 1, 3, 6- FC
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om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller 
annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild

7, 12-13 §§ och 
OSL 6 kap 3, 7-
8 §§

9.3 Skötsel av närarkiv AL 4 § Fsekr
9.4 Utlämnande av allmänna 

handlingar ur närarkiv
AL 6 kap 3 § 
OSL

Fsekr

10. Övriga ärenden
Personalfrågor I särskilt 

beslut
Arbetsmiljö I särskilt 

beslut
Systematiskt 
brandskyddsarbete

I särskilt 
beslut

37



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2020/56 624 UN

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019. 

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap § 10 upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen 
skall vara en dokumentation över arbetet vårdgivaren bedrivit för att förbättra pati-
entsäkerheten under det gånga året. 

Utbildningsnämnden är vårdgivare för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 

Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) skall 
elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveck-
ling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall genomföras på ett sätt som medger 
så hög grad av patientsäkerhet som möjligt. Elevhälsans Mediciniska Insats i Borg-
holms kommun arbetar fortlöpande för att upprätthålla och förbättra graden av pati-
entsäkerhet. 

Det övergripande målet för Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun är 
att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfaren-
het. Genom förebyggande arbete och tidig identifiering elimineras kända eller ny-
funna risker i vårdarbetet. 

Personal med rätt kompetens krävs för att målet med god och säker vård skall kun-
na uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För att minimera risk för 
vårdskador krävs att arbetsmiljön är tillfredsställande och att det finns tid till kvali-
tetsarbete och planering. 

Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande: 

 Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan skall ha en 
rimlig arbetsbörda.

 Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till kompetensut-
veckling och fortbildning.

 Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
 Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2019

Bedömning
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2019 i Borgholms kommun för att 
öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är följande: 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Återkommande interna skolsköterskemöten. På grund av något ansträngd 
arbetsbelastning under 2019 var det största fokusområdet under dessa mö-
ten att styra, planera och omfördela verksamhetens arbete utifrån rådande 
arbetssituation. Detta för att kunna optimera kvalité och göra prioriteringar i 
samband med perioder av lägre bemanning.

 Omfördelning och prioriteringar gjordes på grund av ökad arbetsbelastning. 
Personal hade därför emellanåt svårt att hinna med att följa basprogrammet 
och hålla öppen mottagning i adekvat uträckning, då annat arbete var 
tvunget att prioriteras, ex vaccinationer. Detta föranledde att skolsköterskor 
hade flera avstämningar per vecka för att planera och prioritera arbetet. En 
form av veckovis styrning med målet att försöka säkra patientsäkerhet efter 
rådande förutsättningar.

 En av verksamhetens grundutbildade sjuksköterskor har parallellt med sitt 
arbete gått vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar. Detta är en del av verksamhetschefens långsiktiga plan för 
att se till att samtlig personal har specialistutbildning som är ändamålsenlig 
för sin skolskötersketjänst.

 I början av årsskiftet deltog elevhälsan i en elevhälsokonferens med utbild-
ning inom förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

 Under året gick en skolsköterska utbildning inom traumamedveten omsorg 
som arrangeras av Rädda Barnen, och blev ambassadör inom området. Nu 
har samtliga ordinarie skolsköterkor denna utbildning.

 Deltagande i nätverk som en del i samarbete mellan medicinskt ledningsan-
svariga skolsköterkor i hela regionen. 

 Fortsatt deltagande i nätverket för elevhälsans medicinska insats – område 
söder. 

 Riktlinjerna för skolsköterska och skolsköterska med medicinskt lednings-
ansvar reviderades under året. 

 För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande diskussio-
ner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet PMO ska använ-
das. Egenkontroll av loggar har genomförts, där lästa journaler kontrolleras 
mot behörighet. 

 Alla givna vaccinationer har rapporterats i vaccinationsregistret Svevac. 
Därefter sker en automatisk överföring från Svevac till det nationella vacci-
nationsregistret.

 För att basala hygienrutiner ska kunna tillämpas i vård, undersökning och 
behandling krävs det ändamålsenliga lokaler. Som ett led i att anpassa lo-
kalerna efter skolsköterskans arbetsuppgifter har två lokaler utrustats med 
rinnande vatten för att uppnå vårdhygieniskt standard. För närvarande är 
det en lokal som står utan rinnande vatten.

 Hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till ökad patientsäkerhet genom av-
vikelserapportering och under året har dessa rutiner diskuterats i skolskö-
terskegruppen. Det har påbörjats ett arbete för att förstärka dessa rutiner 
och skapa en kultur där avvikelser ses som en viktig del i utvecklingsarbe-
tet.

______________
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Handläggare
Roland Hybelius 
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  Emma.Berggren@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till utbildningsnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Förslag till beslut 
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019. 

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap § 10 upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen 
skall vara en dokumentation över arbetet vårdgivaren bedrivit för att förbättra pati-
entsäkerheten under det gånga året. 

Utbildningsnämnden är vårdgivare för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 

Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) skall elev-
hälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling 
mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall genomföras på ett sätt som medger så 
hög grad av patientsäkerhet som möjligt. Elevhälsans Mediciniska Insats i Borg-
holms kommun arbetar fortlöpande för att upprätthålla och förbättra graden av pati-
entsäkerhet. 

Det övergripande målet för Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun är 
att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfaren-
het. Genom förebyggande arbete och tidig identifiering elimineras kända eller nyfun-
na risker i vårdarbetet. 

Personal med rätt kompetens krävs för att målet med god och säker vård skall kun-
na uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För att minimera risk för 
vårdskador krävs att arbetsmiljön är tillfredsställande och att det finns tid till kvali-
tetsarbete och planering. 

Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande: 

 Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan skall ha en rim-
lig arbetsbörda.

 Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till kompetensut-
veckling och fortbildning.

 Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
 Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.
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Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2019

Bedömning
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2019 i Borgholms kommun för att öka 
patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är följande: 

 Återkommande interna skolsköterskemöten. På grund av något ansträngd 
arbetsbelastning under 2019 var det största fokusområdet under dessa mö-
ten att styra, planera och omfördela verksamhetens arbete utifrån rådande 
arbetssituation. Detta för att kunna optimera kvalité och göra prioriteringar i 
samband med perioder av lägre bemanning.

 Omfördelning och prioriteringar gjordes på grund av ökad arbetsbelastning. 
Personal hade därför emellanåt svårt att hinna med att följa basprogrammet 
och hålla öppen mottagning i adekvat uträckning, då annat arbete var tvung-
et att prioriteras, ex vaccinationer. Detta föranledde att skolsköterskor hade 
flera avstämningar per vecka för att planera och prioritera arbetet. En form 
av veckovis styrning med målet att försöka säkra patientsäkerhet efter rå-
dande förutsättningar.

 En av verksamhetens grundutbildade sjuksköterskor har parallellt med sitt 
arbete gått vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar. Detta är en del av verksamhetschefens långsiktiga plan för 
att se till att samtlig personal har specialistutbildning som är ändamålsenlig 
för sin skolskötersketjänst.

 I början av årsskiftet deltog elevhälsan i en elevhälsokonferens med utbild-
ning inom förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

 Under året gick en skolsköterska utbildning inom traumamedveten omsorg 
som arrangeras av Rädda Barnen, och blev ambassadör inom området. Nu 
har samtliga ordinarie skolsköterkor denna utbildning.

 Deltagande i nätverk som en del i samarbete mellan medicinskt ledningsan-
svariga skolsköterkor i hela regionen. 

 Fortsatt deltagande i nätverket för elevhälsans medicinska insats – område 
söder. 

 Riktlinjerna för skolsköterska och skolsköterska med medicinskt ledningsan-
svar reviderades under året. 

 För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande diskussio-
ner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet PMO ska användas. 
Egenkontroll av loggar har genomförts, där lästa journaler kontrolleras mot 
behörighet. 

 Alla givna vaccinationer har rapporterats i vaccinationsregistret Svevac. Där-
efter sker en automatisk överföring från Svevac till det nationella vaccina-
tionsregistret.

 För att basala hygienrutiner ska kunna tillämpas i vård, undersökning och 
behandling krävs det ändamålsenliga lokaler. Som ett led i att anpassa loka-
lerna efter skolsköterskans arbetsuppgifter har två lokaler utrustats med rin-
nande vatten för att uppnå vårdhygieniskt standard. För närvarande är det 
en lokal som står utan rinnande vatten.
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3 (3)

 Hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till ökad patientsäkerhet genom avvi-
kelserapportering och under året har dessa rutiner diskuterats i skolsköters-
kegruppen. Det har påbörjats ett arbete för att förstärka dessa rutiner och 
skapa en kultur där avvikelser ses som en viktig del i utvecklingsarbetet.

Utbildningsförvaltningen

Marwin Johansson Roland Hybelius 
Elevhälsochef Utbildningschef
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SAMMANFATTNING 
 

De åtgärder som vidtagits under 2019 för att öka patientsäkerheten inom 

Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) är följande: 

Under återkommande skolsköterskemöten har det skett en löpande 

utvärdering av verksamhetens patientsäkerhet och kvalitet. 

Avvikelsesystemet och dess rutiner har uppdaterats.  

En grundläggande del av det systematiska kvalitetsarbetet och för att 

skapa en patientsäker verksamhet är avvikelsehantering. Under 2019 

har skolsköterskegruppen och verksamhetschef fört återkommande 

samtal och diskussioner omkring detta i syfte att försöka skapa en kultur 

där avvikelser ses som en självklar och viktig del i utvecklingsarbetet.  

Ytterliggare ett sätt att säkerställa patientsäkerheten är att 

vidareutbilda personal. Skolsköterskor har tillsammans/enskilt 

medverkat i följande utbildningar/utvecklingsträffar för att stärka sin 

kompetens:  

 Trauma Medveten Omsorg 

 Vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 

och ungdomar.  

 Elevhälsokonferens – förebyggande och hälsofrämjande 

elevhälsoarbete 

 Utvecklingsträff med journaladministratör   

 Utbildningsträff/samverkansdag med div. specialistmottagningar 

Återkommande samverkansträffar i syfte att stärka elevhälsa har skett 

med skolspersonal, elevhälsan och externa vårdinstanser. 

För att stimulera utvecklingsarbetet deltar medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterska i ett externt samarbete med skolsköterkor från hela 

Kalmar region.  

Patientsäkerhet i form av egenkontroll har utförts enligt följande: 

 Kontroll och kalibrering av medicinskteknisk utrustning 

 Kontroll av läkemedelsförråd och förbandsmaterial 

 Kontroll av patientloggar i journalsystemet Profdoc Medical Office 

(PMO).  

 Löpande utvärdering av journalföringen och hur journalsystemet 

PMO bör användas.  
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Under året har vissa skolsköterskelokaler anpassats för sitt ändamål 

med indragning av rinnande vatten.  

Vid flera perioder under 2019 har EMI haft en något svår 

bemanningssituation vilket resulterade i en högre arbetsbelastning för 

tjänstgörande skolsköterskor. För att säkra patientsäkerheten efter 

rådande förutsättningar höll skolsköterskor/verksamhetschef löpande 

kontakt med varandra för att göra nödvändiga prioriteringar och styra 

verksamheten på bästa möjliga sätt. Bemanningssituationen medförde 

dock att flera av uppsatta mål för 2019 inte kunde uppnås till fullo.  

En blick framåt 

Under januari 2020 gick verksamhetschef och medicinskt 

ledningsansvarig skolsköterska ett utvecklingsprogram för elevhälsans 

medicinska ledning. Under utbildningen erhölls värdefulla verktyg för att 

utveckla verksamhetens systematiska förbättringsarbete och hur detta 

ska fortskrida i framtiden. Utifrån detta sattes målen för 2020.   

INLEDNING 

SFS 2010:659, SOSFS 2011:9 

 

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterskor och skolläkare 

och är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan. Dessa står under 

socialstyrelsens tillsyn och verksamheten ses som en hälso- och 

sjukvårdsverksamhet och därför ska deras insatser bedrivas i enlighet 

med rådande hälso- och sjukvårdslagar. Utbildningsnämnden i 

Borgholms kommun är vårdgivare för dessa medicinska insatser och skall 

enligt patientsäkerhetslagen upprätta en patientsäkerhetsberättelse 

senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara en 

dokumentation över: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår  

2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  

3. Vilka resultat som uppnåtts  

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete framgår det att sjukvårdspersonal 

fortlöpande ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Arbetet 

ska vara förebyggande med målet att förhindra vårdskador och det ska 

ske en fortlöpande dokumentation över patientsäkerhetsarbetet.  
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STRUKTUR 

 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

 

Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall 

genomföras på ett sätt som medger så hög grad av patientsäkerhet som 

möjligt. EMI i Borgholms kommun arbetar fortlöpande för att 

upprätthålla och förbättra graden av patientsäkerhet. 

Det övergripande målet för EMI i Borgholms kommun är att bedriva en 

god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Genom förebyggande arbete och tidig identifiering ska kända eller 

nyfunna risker i vårdarbetet elimineras. 

Personal med rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker 

vård skall kunna uppnås, likaså krävs att bemanningen är fullgod. För 

att minimera risk för vårdskador krävs att arbetsmiljön är 

tillfredställande, ändamålsenlig och att det finns tid till kvalitetsarbete 

och planering. 

Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande: 

 Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan 

skall ha en rimlig arbetsbörda. 

 Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till 

kompetensutveckling och fortbildning. 

 Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning. 

 Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer. 
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Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

Vårdgivare 

- Utbildningsnämnden i Borgholms kommun är vårdgivare för den 

hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan, d.v.s. 

Elevhälsans Medicinska Insats. Vårdgivaren är skyldig att bedriva 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete på ett sätt som leder till 

att kravet på god vård upprättshålls. Vårdgivaren ansvar för att 

verksamheten har ett ledningssystem som ska anpassas efter 

verksamhetens inriktning och omfattning. Ledningssystemet ska 

innehålla de processer och rutiner som behövs för att 

verksamheten ska hålla hög kvalitet.  

Verksamhetschef 

- Verksamhetschefen är den person som är vårdgivarens 

verkställare av hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen har det 

övergripande ansvaret för att tillgodose patientens behov av 

trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.  

Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska (MLA) 

- Då verksamhetschefen för elevhälsan saknar medicinsk kompetens 

för hälso- och sjukvård får denne inte besluta över det som berör 

vård och behandling av patienter. Av denna anledning måste 

verksamhetschefen delegera ett medicinskt ledningsansvar till en 

person inom organisationen med medicinsk kompetens. 

Verksamhetschefen har fortfarande det övergripande ansvaret för 

verksamheten, men denne kan inte bestämma över de 

arbetsuppgifter som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har 

enligt lagar och föreskrifter. I Borgholms kommun är samordnande 

skolsköterska utsedd till medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterska och denne ansvarar bla för avvikelsehantering och 

anmälan enligt Lex Maria samt kvalitetssäkring av verksamheten. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

- Legitimerad sjukvårdspersonal har ett eget ansvar för att arbetet 

utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, med god 

kvalitét samt på ett patientsäkert sätt. De har också en skyldighet 

att identifiera och rapportera avvikelser och uppmärksamma 

risker i verksamheten. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 

Vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att 

förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Samverkan och samarbete 

mellan olika aktörer, verksamheter och nivåer löper som en röd tråd 

genom hela hälso-och sjukvården. Brister i samverkan kan innebära en 

stor risk för avvikelser och ytterst leda till vårdskador.  

Samverkan med barnhälsovården 

- När barnen börjar i förskoleklass tar EMI över barnhälsovårdens 

arbete med att följa hälsoutveckling, vaccinationsprogram och 

arbete med förebyggande hälsovård. För att säkerställa en fullgod 

övergång träffas skolsköterka och sköterska från barnhälsovården 

i Borgholm inför varje läsår för överraportering av de barn som har 

gått på barnhälsovården i Borgholm men som snart ska börja i 

förskoleklass.  

Samverkan med hälsocentral 

- Då skolläkare hyrs in på uppdrag via Borgholms hälsocentral, så 

fungerar skolläkaren som en värdefull länk mellan EMI och 

hälsocentralen. 

Samverkan med specialistmottagningar 

- MLA deltar i ett skolsköterskenätverk som anordnar årliga 

samverkansträffar med diverse specialistmottagningar inom region 

Kalmar län. EMI skickar ständigt remisser till 

specialistmottagningar och tar samtidigt emot ordinationer för 

uppföljning av elever som har haft vårdkontakt med dessa. 

Samverkansträffarna inkluderar samtliga skolsköterskor.  

Samverkan med övriga elevhälsan och skolans personal 

- Intern samverkan sker kontinuerligt med övriga professioner inom 

elevhälsan.  

 

- Elevhälsans skolsköterskor medverkar i olika mötesforum och har 

löpande kontakt med skolpersonal. Ett kontinuerligt samarbete 

pågår för att säkerställa att EMI når ut till de elever som är i 

behov av att träffa skolsköterska eller skolläkare.  
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- Under återkommande elevhälsomöten samverkar pedagoger och 

elevhälsans personal för att förebygga och uppmärksamma fysisk 

och psykisk ohälsa hos elever. Elevhälsomöten anordnas på alla 

skolor under ledning av respektive rektor i syfte att identifiera 

elever som är i behov av elevhälsans insatser eller kan behöva 

stöttning på annat sätt.  

 

- En annan samverkansform som förstärker elevhälsa är 

resursrådet som innebär ett samarbete över förvaltningsgränserna 

i syfte att motverka att barn hamnar mellan stolarna. Olika 

kompetenser deltar från flera olika områden, bla med 

representanter från socialtjänst och elevhälsan. På dessa möten 

deltar både verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterka.  

Samverkan med patienter och närstående 

- Den vård som bedrivs inom EMI är frivillig och erbjuds till alla 

elever. Samtycke från elev och vårdnadshavare är en förutsättning 

för att insatser skall kunna utföras. Elever har också rätt att själva 

söka kontakt med skolsköterska och i de fall skolsköterskan anser 

att behov finns kontaktas vårdnadshavare. 

 

- Innan vaccination informeras vårdnadshavare och ett samtycke 

inhämtas. På de medgivandeblanketter som används finns även en 

mindre hälsodeklaration för att öka patientsäkerheten i samband 

med vaccination.  

 

- Hälsodeklarationer för nyinflyttade elever, förskoleklass och i 

utvalda årskurser skickas hem till vårdnadshavare för ifyllnad. 

Detta för att öka samverkan med vårdnadshavare och för att skapa 

en individanpassad vård. Dessa hälsodeklarationer finns på flera 

olika språk.  

 

- Information till elever och närstående ligger till grund för att de 

skall ges möjlighet till samverkan. Information översätts löpande 

till olika språk för att möjliggöra att familjer med annan 

språkbakgrund kan samverka på samma grunder som de som har 

svenska som modersmål.  
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Samverkan med skoladministratör 

- Löpande avstämning sker med skoladministratör när det gäller 

förändringar i klasslistor, in och utflyttade elever.  

Samverkan gällande journalsystemet PMO 

- Årligen träffas skolsköterskor från regionens olika kommuner för 

att diskutera dokumentation och journalsystem.  

 

- Årligen bjuder skolsköterskegruppen in journaladministratör för 

att uppdatera sig i journalsystemets användning och funktion.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vård-

givaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört 

eller hade kunnat medföra en vårdskada.  

Under 2019 har rutiner uppdaterats för avvikelsehantering. Då arbetet 

för att digitalisera avvikelserutinerna skjutits på framtiden uppdaterades 

blanketter för avvikelse, uppföljning och utvärdering. De avvikelser som 

har upprättats av skolsköterska har skickats till medicinskt 

ledningsansvarig samt verksamhetschef. Analys av dessa har skett inom 

skolsköterskegruppen och mellan MLA och verksamhetschef.  

Då avvikelser även har involverat enheter utanför EMI har 

representanter från dessa enheter deltagit i analys- och 

uppföljningsarbete. Vid händelse kopplad till specifik patient har 

avvikelserapporten avidentifierats innan den lämnats vidare till personer 

utanför elevhälsans medicinska insats.  

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

 

Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till verksamheten. 

Vårdgivaren har en plattform på kommunens hemsida där patienter och 

anhöriga kan lämna klagomål och synpunkter. Skolsköterskor kan även 

ta emot klagomål och synpunkter via telefon, mail eller personligen.     
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Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska utföras med den 

frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna 

säkra verksamhetens kvalitet.  

Egenkontroll har utförts genom kontroll av läkemedel och 

förbandsmaterial. Kalibrering av medicinteknisk utrustning har utförts 

av medicinteknisk konsult. 

Ett av förbättringsmålen för 2020 är att upprätta en egenkontrollplan 

samt att implementera detta arbete i verksamheten. Detta för att 

säkerställa att egenkontroll av verksamhetens kvalitet genomförs 

systematiskt. 

 

PROCESS – ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA 

PATIENTSÄKERHETEN  
 

Vidtagna åtgärder för att öka patientsäkerheten 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2 

 

Skolsköterskemöten 

- Skolsköterskemöten äger rum ca 8 gånger per läsår. Vid 

skolsköterskemöten hålls löpande utvärdringar av verksamheten, 

vilket innefattar patientsäkerhet, avvikelser och förbättringsarbete 

om hur dokumentationen ska utfromars. På grund av något 

ansträngd arbetsbelastning under 2019 var det största 

fokusområdet under dessa möten att styra, planera och omfördela 

verksamhetens arbete utifrån rådande arbetssituation. Detta för 

att kunna optimera kvalité och göra prioriteringar i samband med 

perioder av lägre bemanning.  
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Omfördelning och prioritering 

- Eftersom en av skolsköterskorna studerar på deltid var 

skolsköterske-gruppen kort om personal under 2019. Detta 

medförde att det vid vissa perioder under året blev en ökad 

arbetsbelastning på tjänstgörande skolsköterskor. Personal hade 

därför emellanåt svårt att hinna med att följa basprogrammet och 

hålla öppen mottagning i adekvat uträckning, då annat arbete var 

tvunget att prioriteras, ex vaccinationer. Detta föranledde att 

skolsköterskor hade flera avstämningar per vecka för att planera 

och prioritera arbetet. En form av veckovis styrning med målet att 

försöka säkra patientsäkerhet efter rådande förutsättningar. 

Verksamhetschefen hade kontinuerlig kontakt med sin personal 

för att leda verksamheten.   

Specialistutbildning 

- En av verksamhetens grundutbildade sjuksköterskor har parallellt 

med sitt arbete gått vidareutbildning med inriktning mot hälso- 

och sjukvård för barn och ungdomar. (Blir klar med sin 

vidareutbildning i juni 2020) Detta är en del av 

verksamhetschefens lång-siktiga plan för att se till att samtlig 

personal har specialistutbildning som är ändamålsenlig för sin 

skolskötersketjänst.  

Elevhälsokonferens  

- I början av årsskiftet deltog elevhälsan i en elevhälsokonferens 

med utbildning inom förebyggande och hälsofrämjande 

elevhälsoarbete. 

Utbildning inom traumamedveten omsorg 

- Under året gick en skolsköterska utbildning inom traumamedveten 

omsorg som arrangeras av Rädda Barnen, och blev ambassadör 

inom området. Nu har samtliga ordinarie skolsköterkor denna 

utbildning. 

 

 

 

 

53



       

 11  

Samarbete mellan medicinskt ledningsansvariga skolsköterkor i 

hela regionen 

- Varje år ordnas två gemensamma konferenser för 

erfarenhetsutbyte och föreläsningar inom elevhälsans medicinska 

insats. Tiden emellan fungerar nätverket som en stöttepelare för 

skolsköterkorna som ingår i nätverket. Detta samarbete stimulerar 

verksamheten positivt när det gäller patientsäkerhetsarbetet och 

är högst nödvändigt för att utveckla verksamheten inom flera olika 

områden.  

Nätverk söder 

- Nätverket innefattar medicinskt ledningsansvariga representanter 

från Borgholm-, Mörbylånga-, Nybro-, Emmaboda-, Mönsterås och 

Torsås kommun. Nätverket skapar möjligheter för ett 

kommunöverskridande kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Under 

2019 anordnades en samverkansträff där flera 

specialistmottagningar från region Kalmar bjöds in för att 

informera om sina verksamheter för samtliga skolsköterskor i 

dessa kommuner. Detta blev ett bra tillfälle för att höja 

kunskapsnivån inom EMI och stimulera till god samverkan med 

dessa instanser.  

Roll och uppdrag för skolsköterskan  

- Under 2019 reviderades riktlinjerna för skolsköterska och 

skolsköterska med medicinskt ledningsansvar.  

Dokumentation  

- För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande 

diskussioner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet 

ska användas. En gång per år träffar också skolsköterskegruppen 

en PMO-administratör för att bli uppdaterade av olika funktioner 

och övrigt som berör användning av journalsystemet. 

 

Egenkontroll av loggar har genomförts, där lästa journaler 

kontrolleras mot behörighet. Detta utförs av utsedd skolsköterska. 

 

Alla givna vaccinationer har rapporterats i vaccinationsregistret 

Svevac. Därefter sker en automatisk överföring från Svevac till det 

nationella vaccinationsregistret. Sedan höstterminen 2016 skickas 

vaccinationer som registrerats i PMO direkt till Svevac. 
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Lokalanpassningar 

- För att basala hygienrutiner ska kunna tillämpas i vård, 

undersökning och behandling krävs det ändamålsenliga lokaler. 

Som ett led i att anpassa lokalerna efter skolsköterskans 

arbetsuppgifter har två lokaler utrustats med rinnande vatten för 

att uppnå vårdhygieniskt standard. För närvarande är det en lokal 

som står utan rinnande vatten.  

Patientsäkerhetskultur och avvikelsesystem 

- Hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till ökad patientsäkerhet 

genom avvikelserapportering och under året har dessa rutiner 

diskuterats i skolsköterskegruppen. Det har påbörjats ett arbete 

för att förstärka dessa rutiner och skapa en kultur där avvikelser 

ses som en viktig del i utvecklingsarbetet. Rutiner och mallar för 

avvikelsehantering har reviderats. Tre avvikelser rapporterades 

2019. 

Utredning av händelser 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap  

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ 

SFS 2010:659, 3 kap. 

 

Avvikelser 

- Avvikelser rapporteras till Medicinskt Ledningsansvarig 

Skolsköterska som vidarebefordrar denna till verksamhetschef för 

elevhälsan. Under 2019 har rutinerna för avvikelsehanteringen 

reviderats och nya blanketter har utformats. Dock kvarstår 

behovet att fortsätta detta utvecklingsarbete under 2020, 

däribland att försöka digitalisera avvikelsesystemet och skapa en 

struktur för hur konsekvens- och riskanalyser ska genomföras.  

 

- Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ansvarar för anmälan 

enligt Lex Maria i de fall detta skulle behövas. Ingen avvikelse 

ledde till anmälan enligt Lex Maria under 2019.  

Analys och utredning av händelser  

- Efter upprättad avvikelse sker en risk eller händelseanalys inom 

skolsköterskegruppen/tillsammans med verksamhetschef och vid 

behov även skolläkare.  
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Om annan enhets personal är delaktig i händelsen skickas en 

avidentifierad kopia på avvikelserapportering via verksamhetschef 

till aktuell enhetschef för komplettring av åtgärd. Vid ett senare 

tillfälle genomför MLA en uppföljning av avvikelsen och utvärderar 

vidtagna åtgärder tillammans med 

skolsköterskegruppen/verksamhetschef. Genomgång och 

diskussion om åtgärder kopplat till inkommen avvikelserapport 

diskuteras under återkommande skolsköterskemöten. 

Sammanställning av avvikelser samt beslutad åtgärd meddelas till 

verksamhetschefen. 

Under rubrik RESULTAT OCH ANALYS redovisas händelser/avvikelser 

som har utretts under 2019 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

Inga avvikelser som berör informationssäkerhet har inrapporterats under 

2019. 

Egenkontroll av patientloggar har utförts, där lästa journaler 

kontrolleras mot behörighet. Detta genomförs av utsedd skolsköterska. 

  

Två arkivskåp har köpts in och placerats på de skolor som saknat detta.  

Journalkopior utlämnas enligt strikta rutiner efter samtycke och sker 

elektroniskt till andra vårdgivare som har journalsystemet PMO och med 

papperskopior av journal till vårdgivare utan elektroniskt kompatibelt 

system.   

Dokumentation och personuppgifter hanteras och förvaras så att 

obehöriga inte får tillgång till dem. Dokumentation utformas och 

behandlas så att elevernas och dess anhöriga integritet respekteras.  

Skolsköterskorna ansvarar för att skydda sina personliga lösenord och 

andra hjälpmedel för kontroll av behörighet.  

Skolsköterskorna ansvarar för att följa de regelverk som handlar om 

informationssäkerhet.   
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RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

 

Avvikelser under 2019 

 

Sammanlagt skrevs tre avvikelser under 2019 som kan delas in i två 

kategorier. Avvikelserna ledde till riskanalys/händelseanalys. 

Samverkan med skoladministratör  

- På grund av något bristfällig samverkan mellan skolsköterskor och 

skoladministratörer skrevs en avvikelse om detta. Vid flera 

tillfällen fick inte skolsköterskor information om att nyinflyttade 

elever hade börjat på skolorna under pågående termin. Detsamma 

gällde när eleverna flyttade till annan ort och således slutade på 

aktuell skola. En händelseanalys/riskanalys genomfördes av 

medicinsk ledningsansvarig, verksamhetschef och administrativ 

chef. Avvikelsen ledde till att skoladministratörerna uppmanades 

att så snabbt som möjligt vidarebefordra information om 

inflyttade/utflyttade elever till berörd skolsköterska.  

 

En god samverkan mellan skoladministratörer och skolsköterskor 

är viktigt för att skolsköterskan skall få information när nya elever 

börjar på skolorna så att dessa kan få ta del av skolhälsovårdens 

rutinmässiga insatser/basprogram. Information om nyinflyttade 

elever är också högst värdefull för att kunna uppmärksamma 

exempelvis sjukdomar, allvarliga allergier och planerade 

vaccinationer enl. det svenska vaccinationsprogrammet. Även när 

elever slutar på skolorna måste detta också rapporteras till 

elevhälsans medicinska insats. Detta för att skolsköterskan ska 

kunna avsluta journal och eventuellt rapportera planerade 

insatser till nästkommande skola.  
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Rutiner för rapportering av specialkost till skolköken 

- Två avvikelser skrevs där risker påvisas med att skolsköterskan är 

involverad i rapportering av specialkost till kökspersonal. Detta 

utifrån läkarintyg inlämnat av vårdnadshavare.  

 

Den ena avvikelsen lyfte riskerna med rådande rutiner att 

skolsköterskan ska vara en del i processen med att rapportera 

specialkost till kökspersonal, samt underströk risken med att 

skolsköken inte för listor över vilka specifika elever som har 

mattallergier, framför allt de elever med allvarliga matallergier.  

 

Den andra avvikelsen handlade om att en elev hade blivit serverad 

mat som denna var allergiskt mot pga. av fördröjd inrapportering 

till köket.  

 

Arbetsgången för att informationen ska komma fram till 

kökspersonal via skolsköterskan går inte tillräckligt snabbt för att 

säkerställa en säker måltid. Läkarintyg i kuvert postat till 

skolsköterskan kan bli liggande i ett postfack under flera dagar 

innan det öppnas. Dels eftersom vissa av skolsköterskorna är 

placerade på olika skolor olika dagar, och för att vissa 

skolsköterskor arbetar deltid. Skolsköterskorna får heller inte 

öppna varandras post i enlighet med lagar och riktlinjer angående 

sekretess.  

 

Ett förslag till en ny rutin gällande rapportering av kostblankett 

och läkarintyg är framtaget och ska förankras med förvaltnings-

chef. När vårdnadshavare gör en anmälan om specialkost måste 

denna information nå fram till kökspersonal direkt utan någon 

fördröjning som kan äventyra elevens hälsa. Kökspersonal bör 

också ha listor över de elever med matallergi/specialkost för att 

kunna servera en säker måltid.  

 

Klagomål och synpunkter 

 

Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under året.  

 

 

58



       

 16  

Måluppfyllelse utifrån mål satta i föregående 

patientsäkerhetsberättelse 

 

Tabell redovisar en sammanställning och måluppfyllelse utifrån de mål 

som sattes i patientsäkerhetsberättelse för 2019 

MÅL 

 

Åtgärd Resultat Analys 

Utvärdering av 

dokumentation av 

vaccinationer och 

hälsosamtal. 

Återkomande samtal 

vid 

skolsköterskemöten 

om hur 

dokumentationen 

utformas 

Då ingen kollegial 

granskning 

genomförts, så har 

resultatet inte 

kunnat mätas.  

Kollegial 

granskning bör ev. 

återinföras som en 

del av 

egenkontrollplanen 

Översättning av 

lokalt 

informationsmaterial 

 

 

 

 

Rådande dokument 

finns på flera språk 

och behov för 

översättning till 

andra språk har inte 

funnits under 2019 

 

 

Inget 

informationsmaterial 

översattes till annat 

språk 

Under tidigare år 

med många 

nyanlända 

översattes de 

dokument som 

fortfarande 

används i 

verksamheten. 

 

Införskaffa 

pedagogiskt material 

som riktar sig mot 

hälsa 

Några enstaka 

pedagogiska 

hjälpmedel har 

införskaffats 

Det pedagogiska 

material som 

införskaffades 

används och upplevs 

som ett värdefullt 

hjälpmedel för 

skolsköterskan 

Behovet för mer 

pedagogiskt 

material kvarstår 

Rutiner för 

remisshantering 

Ingen åtgärd Rutinerna för 

remisshantering har 

inte förtydligats 

Det har inte funnits 

tid för att utveckla 

detta 

Förenkla arbetsgång 

för 

avvikelsehantering. 

Utveckla och 

digitalisera.  

Nya riktlinjer för 

avvikelsehantering 

har tagits fram. 

Blankett för 

avvikelserapport och 

uppföljning har 

reviderats.  

Blankett för 

avvikelse är inte helt 

ändamålsenlig och 

bör revideras igen, 

likaså rutinerna. 

 

Digitalisering av 

avvikelsehantering 

har inte genomförts.  

Under januari 2020 

gick MLA och 

verksamhetschef ett 

utvecklingsprogram 

för elevhälsans 

medicinska ledning 

som innefattande 

utbildning inom 

avvikelsehantering. 

Ett mål för 2020 är 

att revidera 

avvikelsehanteringe

n ytterligare och 

undersöka 

möjligheten till ett 

digitalt system. 
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Förtydliga syftet 

med att upprätta 

avvikelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen avvikelse 

skrevs under 2018. 

Under 2019 har syftet 

med 

avvikelsehantering 

förtydligats i 

skolsköterskegruppen.  

Tre stycken 

avvikelser skrevs 

under 2019. 

Troligtvis fortsatt 

undermålig 

rapportering 

Arbetet med att 

skapa en kultur där 

avvikelser måste 

ses som en viktig 

del i 

utvecklingsarbetet 

kommer att 

fortsätta under 

2020.  

Förbättring av 

lokaler 

Indragning av 

rinnande vatten till 

skolsköterskerum i 

Rälla- och Köpings 

skola. 

 

Diverse inköp av 

kontorsinventarier 

och arkivskåp. 

Just nu råder 

ändamålenliga 

lokaler på samtliga 

skolor förutom 

Gärdslösa skola.     

Behovet kvarstår 

för lokaler i 

Gärdlösa.   

Fortbildning inom 

traumamedveten 

omsorg 

En skolsköterska gick 

utbildningen under 

2019 

Samtliga ordinarie 

skolsköterskor har 

nu genomgått 

fortbildning inom 

traumamedveten 

omsorg.  

Ett verktyg som 

ständigt används i 

mötet med eleverna 

och i samverkan 

med övrig 

skolpersonal.  

Utökat samarbete 

med mediciniskt 

ledningsansvariga 

skolsköterskor inom 

regionen 

Tätare kontakt 

mellan MLA inom 

regionen för 

erfarenhetsutbyte och 

samarbete.  

Samarbetet har 

stimulerat 

verksamhetens 

arbete positivt. 

Högst nödvändigt 

samarbete för att 

kunna driva 

verksamheten 

framåt.  

 

Måluppfyllelse utifrån övergripande strategier 

 

Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan 

skall ha en rimlig arbetsbörda 

- Under hösten 2019 stod Viktoriaskolan utan skolsköterska under 

en tidsperiod på ca 11 veckor. Akuta ärenden och vaccinering på 

denna skola sköttes då av övriga skolsköterkor. Från och med 

september och året ut bemannades Åkersboskolan med en 

skolsköterska under 5-10 arbetspass. Övrig tid saknades en 

stationerad skolsköterska och akuta ärenden och vaccinationer 

sköttes då av övriga skolsköterskor. Under hösten anställdes dock 

en vikarierande skolsköterska för att täcka denna vakans, dock 

valde denna att säga upp sig kort efter introduktion.  
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Resultatet av detta blev att både Viktoriaskolan och Åkerboskolan 

under en längre period hösten 2019 inte uppnådde det 

övergripande målet med att ha en tillgänglig skolsköterska, 

således ingen fullgod bemanning. Dock fanns det alltid en 

skolsköterska tillgänglig för förfrågningar, vaccinationer och andra 

högt prioriterade insatser. Detta resulterade i en högre 

arbetsbelastning för resterande skolsköterskor då dessa fick utföra 

punktinsatser och vaccinationer på samtliga skolor i kommunen 

under hösten. Då bemanningssituationen var ansträngd hade 

tjänstgörande skolsköterskor och verksamhetschef återkommande 

prioritetsdiskussioner och styrning av verksamheten.  

Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till 

kompetensutveckling och fortbildning 

- För att kunna ordinera vaccin utifrån det nationella 

vaccinationsprogrammet krävs en adekvat specialistutbildning. 

Under 2019 har endast en skolsköterska haft vidareutbildning som 

medför denna ordinationsrätt. Konsekvensen av detta blev att 

denna skolsköterska har genomfört samtliga 

vaccinationsgenomgångar och ordinationer för de elever som har 

vaccinerats enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Ett 

tidskrävande arbete som bör delas upp på flera skolsköterskor. 

Verksamheten har en långsiktig planering med att vidareutbilda 

de skolsköterskor som saknar specialistutbildning. Under 2019 har 

en skolsköterska gått en vidareutbildning parallellt med sitt arbete 

och planerar att slutföra denna till sommaren 2020. Personal med 

rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker vård ska 

kunna uppnås. Verksamheten arbetar aktivt för att se till att 

samtliga skolsköterskor blir vidareutbildade inom en adekvat 

specialistutbildning.  

 

Under året har skolsköterkor i planerad utsträckning deltagit i 

fortbildnings- och kompetensutvecklingsdagar 

Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning 

- Ingen avvikelse skrevs under 2018. Under 2019 har syftet med 

avvikelsehantering förtydligats i skolsköterskegruppen. Tre 

stycken avvikelser skrevs under 2019, dock råder fortsatt 

undermålig rapportering.  

Arbetet med att skapa en kultur där avvikelser ska ses som en 

viktig del i utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2020. 
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Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer 

- Under året har rutiner för avvikelsehantering uppdaterats. 

Arbetet med systematiskt förbättringsarbete har fortlöpt 

kontinuerligt, men målet är att stärka detta arbete under 2020. 

MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR 
 

Utveckling av ledningssystem 

 

Upprätta en egenkontrollplan samt implementera detta arbete i 

verksamheten.  

Påbörja arbetet med att ta fram och definiera vårdprocesser för 

verksamheten, processkartläggning. 

 

Att inom arbetsgruppen föra återkommande samtal om säkerhetskultur 

med en öppen kommunikation om risker och avvikelser. Fortsätta 

stimulera till avvikelserapportering för att synliggöra 

förbättringsområden. 

Återuppta arbetet att digitalisera avvikelsehanteringen. Skapa en 

struktur för hur konsekvens- och riskanalyser ska genomföras.  

 

Ökad samverkan med övriga professioner inom 

elevhälsan 

  

Skolsköterskor bör delta i elevhälsoteamets planeringsmöten en gång per 

månad. Samverkan inom elevhälsan är en förutsättning för att kunna 

hjälpa specifika elever på bästa möjliga sätt, d.v.s. genom ett 

tvärprofessionellt arbetsätt.  

Lokalanpassning 

 

För att basala hygienrutiner ska kunna tillämpas i vård, undersökning 

och behandling krävs det ändamålsenliga lokaler. Skolsköterskans rum i 

Gärdslösa bör därför utrustas med rinnande vatten. 
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Riktlinjer för arbete med språk- läs- och skrivutveckling.
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att godkänna revidering av Riktlinjer för arbete med språk-, läs- och skrivutveck-

ling.
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Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lgr11) samt Läroplan för grundsärskolan (Lsär11) är förmågan 
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ket utvecklas i kommunikation och i samspel med andra. Förskolan och skolan har 
en viktig uppgift att skapa goda förutsättningar för språkutveckling.

Det är viktigt att kontinuerligt observera, följa upp och kartlägga barns/elevers 
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Fastställd UN 20110622 § 45
reviderad juni 2013, juni 2015, maj 2018

1

Riktlinjer för arbete med språk-, läs- och skrivutveckling

Inledning
Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgr11) samt Läroplan för grundsärskolan (Lsär11) är förmågan att 
uttrycka sig själv och förstå andra är kärnan i begreppet språkutveckling. Språket 
utvecklas i kommunikation och i samspel med andra. Förskolan och skolan har en 
viktig uppgift att skapa goda förutsättningar för språkutveckling.

Det är viktigt att kontinuerligt observera, följa upp och kartlägga barns/elevers språk-, 
läs- och skrivutveckling på ett tydligt och strukturerat sätt. Uppmärksamhet måste 
särskilt ägnas de tidigare åren och eventuella stödåtgärder ska sättas in så tidigt som 
möjligt.

En god språk-, läs- och skrivutveckling förutsätter en medveten, anpassad och 
elevnära pedagogik i en språkfrämjande lärmiljö.

Syfte  
Alla barn/elever i Borgholms kommun ska ges lika möjlighet att utveckla sin språk-, 
läs- och skrivförmåga. Den 1 juli 2019 infördes bestämmelser i skollagen om en 
garanti för tidiga stödinsatser. Riktlinjerna vänder sig till alla som möter barn och 
elever i arbetet mot mål och kunskapskrav i läroplaner och kursplaner.

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga 
stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta 
tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas 
en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 
högläsning och samtala om litteratur och andra texter.  (Lpfö18, s. 8)

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. ( Lgr11, s. 7 samt Lsär11 s. 3)

Riktlinjerna ska synliggöra det språkutvecklande arbetet från förskola till och med 
årskurs 9. De ska tydliggöra hur vi arbetar språkfrämjande. I riktlinjerna anges vilka 
kartläggnings/observationsmaterial som ska användas för att följa upp barns/elevers 
språk-, läs- och skrivutveckling. Genom att använda gemensamma material i hela 
kommunen främjas ett professionellt och likvärdigt förhållningssätt. Dessutom ges ett 
stöd för att kvalitetssäkra verksamheten. Riktlinjerna ska även beskriva vilka åtgärder 
som vidtas när barn/elever behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Språkfrämjande arbetssätt
Redan i de tidiga årens lek utvecklas språket. Rim, ramsor, bilder, sagor, berättande 
och dramaövningar främjar språkutvecklingen (Lpfö18).

Läsning och samtalets betydelse står i fokus redan från tidiga år och följer genom 
hela skoltiden. Att läsa, skriva och samtala om texter är ett viktigt stöd i barns 
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språkutveckling. Gemensamma läsprojekt i samarbete med skolbibliotekarierna 
främjar läsförmågan och ökar läsintresset hos våra barn och elever. Högläsning, 
gruppläsning och individuell läsning med efterföljande samtal prioriteras. 
Val av elevnära texter och genrer, såväl muntliga som skriftliga, insatta i meningsfulla 
sammanhang skapar intresse, lust och glädje och främjar därmed språkutvecklingen. 

SKUA: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Borgholms kommun har utbildade SKUA-handledare från förskolan till grundskolan. 
En del av förstelärarnas uppdrag är att arbeta mot samt sprida språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt på sin enhet/kommunövergripande. SKUA bidrar till 
ett kommunikativt och reflekterande klassrum med hög elevaktivitet. 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 
ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr11, s. 257)

Med fördel används olika språkutvecklande kompensatoriska hjälpmedel för att 
underlätta språk-, läs- och skrivinlärningen.

Observation och kartläggning av språk-, läs- och skrivutveckling
I Borgholms kommun har vi obligatoriska rutiner för observation och kartläggning av 
barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling från förskola till årskurs 9. 
Observationer och kartläggningar skapar förutsättningar för att bedömningar ska bli 
så likvärdiga som möjligt och ger trygghet för pedagoger, elever och vårdnadshavare. 
Pedagogens möjlighet att följa varje barns och elevs språkutveckling över tid ökar 
därmed, och gör det lättare att kunna fånga upp behov av att utveckla och anpassa 
undervisningen. Kartläggningsmaterialen är även ett stöd vid utarbetande av IUP 
(individuella utvecklingsplaner), extra anpassningar och åtgärdsprogram. 
Gemensamma rutiner främjar goda överlämningar även vid lärarbyte och skolbyte.

Följande observations - och kartläggningsmaterial används i Borgholms kommun:

Före Bornholmsmodellen
I det språkfrämjande arbetet i förskolorna har vi en gemensam teoretisk grund om 
små barns språkutveckling i materialet Före Bornholmsmodellen. Materialet betonar 
ett kommunikativt perspektiv på språket och språkinlärningen. 

Hitta språket
I förskoleklass används kartläggningsmaterialet Hitta språket från Skolverket för att 
tidigt kartlägga barnets språkliga medvetenhet. Kartläggningen bidrar till att tidigt 
uppmärksamma barn i behov av extra stöd inför årskurs 1. Sedan 1 juli 2019 är det 
obligatoriskt att använda Hitta språket. 

Bornholmsmodellen
Tillsammans med Hitta språket kan till exempel Bornholmsmodellen användas i 
undervisningen. Bornholmsmodellen är ett språkfrämjande material som stödjer ett 
språkutvecklande arbetssätt. 
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BAS
Vid behov av fördjupad kartläggning av barnets språk, läs- och skrivutveckling kan 
specialpedagog/speciallärare i förskoleklass använda BAS, bedömning av språk. 
BAS är ett observationsmaterial som ger information inför kommande språk-, läs- och 
skrivinlärning.

Resultat från kartläggningen enligt Hitta språket samt eventuella resultat från BAS 
ska finnas med vid överlämningen till årskurs 1.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling
Skolverkets bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk är obligatoriskt i 
årskurs 1. Materialet ger lärare stöd för bedömning av kunskapskraven i 
läsförståelse, årskurs 1.

Nya språket lyfter 
För fortsatt arbete och uppföljning av elevers språk-, läs och skrivutveckling använder 
klassläraren Skolverkets material Nya språket lyfter. I Borgholms kommun ska Nya 
Språket Lyfter användas i ett språkutvecklande syfte. 

Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 
1–6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan 
användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den 
ordinarie undervisningen. Till sin hjälp har läraren en handledning med en forskningsöversikt 
och observations och avstämningspunkter som fokuserar både elevens språkutveckling och 
lärarens undervisning. Till varje elev finns ett observationsschema som synliggör den egna 
språkutvecklingen. (Skolverket, 2016)

För åk 7-9 kan till exempel Språket på väg från Skolverket användas. Språket på väg 
är en fortsättning på Nya språket lyfter. 

Nationella prov
Nationella prov är stöd för läraren och ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i 
skolan. Proven är obligatoriska att genomföra i årskurs 3, 6 och 9. Syftet med de nationella 
proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge 
underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, 
på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att 
konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna. 
(Skolverket, 2020)

För att säkerställa en likvärdig bedömning finns i Borgholms kommun en organisation 
för sambedömning av nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. 
Elevtexter avidentifieras och bedömningsarbetet sker kollegialt. Undervisande lärare i 
svenska och svenska som andraspråk samt speciallärare/specialpedagog deltar vid 
behov. 

Fördjupad analys 
Genom att på djupet analysera läsförståelsedelarna av nationella proven i svenska 
och svenska som andraspråk synliggörs resultat på individ-, grupp- och kommunnivå. 
Den fördjupade analysen ger underlag för fortsatt planering och skapar 
förutsättningar för kollegialt lärande kring metoder, arbetssätt och material. Analyser 
görs i årskurs 3, 6 och 9. På så sätt skapas möjligheter att följa elevers utveckling 
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inom läsförståelse genom årskurserna och dessutom kunna utvärdera 
undervisningens kvalité i arbetet mot kunskapskraven. 
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Översikt av dokumentation och kunskapsbedömning

Tid
Kartläggning och 

kunskapsbedömning 
hösttermin

Kartläggning och 
kunskapsbedömning

vårtermin
Ansvarig

Förskol
e-

klass
Hitta språket Hitta språket

Förskollärare/
specialpedagog/

Speciallärare

Förskol
e-

klass
Vid behov: BAS Vid behov: BAS Specialpedagog

Åk 1 Bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling

Bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling Klasslärare

Åk 1-6

Nya språket lyfter

Vid behov: exempelvis DLS 
(läsförståelse, ordförståelse 
och rättstavning)

Nya språket lyfter Klasslärare

Åk 3
Nationella prov i 
svenska/svenska som 
andraspråk

Klasslärare

Åk 3
Fördjupad analys 
läsförståelsedelen i nationella 
proven svenska/svenska som 
andraspråk

Klasslärare/
specialpedagog/

speciallärare

Åk 6 Nationella prov (v. 45-50) Nationella prov i svenska/sva Ämneslärare 
svenska/sva

Åk 6
Fördjupad analys av 
läsförståelsedelen i nationella 
proven svenska/sva

Ämneslärare 
svenska/sva

specialpedagog/
speciallärare

Åk 7 Läskedjor

Åk 8 Läskedjor

Åk 9 Nationella prov (v. 45-50) Nationella prov i svenska/sva Ämneslärare 
svenska/sva

Åk 9
Fördjupad analys av 
läsförståelsedelen i nationella 
proven svenska/sva

Ämneslärare 
svenska/sva

specialpedagog/
speciallärare
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Grundsärskolan 
För grundsärskolan finns ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk 
för åk 1-6. Bedömningsstödet är obligatoriskt i åk 1. För åk 1-6 finns även 
bedömningsstödet Gilla Läsa Skriva. 

I Gilla Läsa Skriva beskrivs vägar till läsande och skrivande. Materialet tar upp relevant 
forskning och ger exempel på läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika 
betygsnivåer. (Skolverket, 2019)

Att uppmärksamma när elever har språk- läs- eller skrivsvårigheter
Med hjälp av observationer som görs med stöd av ovan nämnda 
kartläggningsmaterial i de fördjupade analyserna av nationella proven, kan behov 
fångas upp och undervisningen anpassas. 

Att utreda språk- läs- eller skrivsvårigheter
För att förstå orsaker och bakgrund till elevers svårigheter görs en fördjupad 
pedagogisk språk-, läs- och skrivutredning av elevens förmåga i förhållande till 
lärandemiljö och undervisning. Utredningen görs av specialpedagog/speciallärare 
och sker i samråd med klasslärare/ämneslärare. Beslut om att påbörja en utredning 
tas av rektor i samråd med vårdnadshavare och elev. 

Innehållet i utredningen är densamma i hela kommunen och finns hos 
specialpedagog/speciallärare på respektive enhet. Utredningen bygger på 
kartläggning utifrån Nya språket lyfter, resultat från nationella proven samt från de 
fördjupade analyserna av läsförståelsedelen, nationella proven. De individuella 
testerna kartlägger läsrelaterade faktorer, bland annat fonologisk medvetenhet, 
avkodning, läsförståelse och ordförståelse. Testerna kartlägger även skrivande, 
stavning, minne, koncentration, uppmärksamhet och uthållighet.

Utredningen analyseras och leder fram till en pedagogisk beskrivning vars syfte är att 
tydliggöra orsaker till elevens språk-, läs- och skrivsvårigheter. Stödinsatser och 
eventuella kompensatoriska hjälpmedel föreslås.  Analys av utredningarna leder till 
en pedagogisk beskrivning som ligger till grund för extra anpassningar eller särskilt 
stöd. I utredningsarbetet kan samråd ske med specialkompetenser inom området.

Kontakt tas även med kommunens utvecklingsledare för att utreda behov av digitala 
lärverktyg såsom olika former av skriv- och läshjälpmedel (inlästa läromedel, 
talsyntes, stavningsprogram med mera).
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-04-22 2020/4 002

 

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2020

Förslag till beslut 
att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 19 februari 2020 – 20 april 2020

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterad den 11 mars 2020
Arbetsutskottets protokoll daterad den 15 april 2020
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 25 mars 2020
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 22 april 2020

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.104 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning

Jan Erik Ingemar Karlsson

2020-02-19 Mörbylånga kommun, Gårdby fsk UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning

2020.105 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning.

Jan Erik Ingemar Karlsson

2020-02-19 Mörbylånga kommun, Algutsrum fsk UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2020-03-25

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

2020-02-19 - 2020-03-17

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 1
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.205 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om tilläggsbelopp. Roland Hybelius

2020-03-19 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/66 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om tilläggsbelopp gällande 
extraordinärt stöd

2020.222 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-03-25 Kalmar kommun, Oxhagskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning 2020

2020.227 U Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Enligt delegeringsordning UN delegations punkt 
7.1

Roland Hybelius

2020-03-27 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/69 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Beslut om mottagande i grundsärskola år 2020.
Enligt delegeringsordning UN delegations punkt 
7.1

2020.228 U Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Enligt delegeringsordning UN delegations punkt 
7.1

Roland Hybelius

2020-03-27 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/69 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Beslut om mottagande i grundsärskola år 2020.
Enligt delegeringsordning UN delegations punkt 
7.1

2020.258 U Omprövning av beslut gällande tilläggbelopp Roland Hybelius

2020-04-07 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/66 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om tilläggsbelopp gällande 
extraordinärt stöd

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2020-04-22

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

2020-03-18 - 2020-04-20

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.243 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-04-08 Kalmar kommun Funkaboskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning 2020

2020.244 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning.

Roland Hybelius

2020-04-08 Kalmar kommun Funkaboskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning 2020

2020.245 U Beslut om mottagande i grundsärskola. 
Enligt delegeringsordning UN delegations punkt 
7.1

Roland Hybelius

2020-04-08 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/69 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Beslut om mottagande i grundsärskola år 2020.
Enligt delegeringsordning UN delegations punkt 
7.1

2020.259 U Nytt beslut gällande tilläggsbelopp vid extra 
ordinärt stöd

Roland Hybelius

2020-04-09 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/66 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om tilläggsbelopp gällande 
extraordinärt stöd

Sidan  2 av 2
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2020/57 600 UN

Redovisning av skolpliktbevakning och elevfrånvaro 2019

Ärendebeskrivning
Utifrån rutiner för skolpliktbevakning så ska kontroll genomföras genom att stämma 
av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos an-
nan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som 
inte deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp ge-
nom kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare.

Frånvarostatistik redovisas också över tid.

Dagens sammanträde
Underlaget är inte klart vid arbetsutskottets möte utan medföljer kallelsen till utbild-
ningsnämndensmöte den 25 mars 2020.

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-03-11 2020/57 600

 

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Skolpliktsbevakning mars 2020

Förslag till beslut 
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utifrån rutiner för skolpliktbevakning så har kontroll genomförts genom att stämma 
av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos an-
nan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som in-
te deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp genom 
kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare. 

Frånvarostatistik redovisas per läsår genom att hämta ut statistik från kommunens 
system där frånvaro inrapporteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2020
Rutin för skolpliktsbevakning
Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan

Bedömning
Vid skolpliktsbevakningen framkom att de elever som har skolplikt och är folkbokför-
da i Borgholms kommun deltar i undervisning.
Statistik över frånvaro

Läsår Antal elever med 
mer än 15% från-

varo

Antal elever 
totalt

Frånvaro över 
15% i procent

15/16 64 893 7%

16/17 72 872 8%

17/18 105 824 13%

18/19 112 827 15%

19/20 95 866 11%
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Antal elever med frånvaro högre är 50 % var en elev läsåret 15/16, 3 elever läsåret 
16/17, 2 elever läsåret 17/18, 4 elever läsåret 18/19 och 4 elever läsåret 19/20.

Frånvaron har ökat läsåret 17/18. Då infördes systemet med sms-anmälan för vård-
nadshavare för alla enheter vilket innebär att frånvaron registreras direkt in i syste-
met. Vi bedömer att vi numera därför har en mer sann bild av hur stor frånvaron 
verkligen är. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kim Jakobsson Anne-Charlott Petersson
Administrativ chef Förvaltningssekreterare

78



 
 
 
 

 
Rutiner för skolpliktsbevakning 
 

Inledning  
Detta dokument fastslår utbildningsförvaltningens rutiner för skolpliktsbevakning av skolpliktiga elever. 
 

Skolpliktsbevakning 
Enligt 9 kap 17 § ska en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte 
har giltigt skäl att utebli. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin 
skolplikt.  
 
Enligt 7 kap 21 § i skollagen ska hemkommunen se till att skolpliktiga barn som inte går i dess 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. 
Huvudmannen ska enligt 7 kap 22 § se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola fullgör sin skolgång.  
 
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har 
gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske får hemkommunen enligt 7 kap 23 § förelägga 
elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. 
 
Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun genomför kontroll av samtliga skolpliktsskyldiga barn och 
elever folkbokförda i Borgholms kommun två gånger per år. Dessa kontroller genomförs av 
förvaltningssekreterare en gång i mars månad och en gång i september månad.  
 
Kontrollen genomförs genom att stämma av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och 
listor med barn hos annan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som 
inte deltar i undervisning. Om förvaltningen identifierar ett skolpliktigt barn som inte deltar i 
undervisning diskuteras barnet med administratören på den skola där eleven skulle ha gått för att 
kontrollera att skolan inte har missat att registrera barnet som elev. 
 
Om skolpliktsbevaktningen visar att en vårdnadshavare inte ser till att ett barn fullgör sin skolplikt 
informerar förvaltningssekreteraren förvaltningschefen, som i sin tur kontaktar vårdnadshavaren för att 
informera om dennes ansvar gällande skolplikt. Om skolplikten ändå inte fullgörs, och detta beror på att 
elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra, lyfter förvaltningschefen ärendet till 
utbildningsnämnden för ett eventuellt beslut om föreläggande som kan vara förenat med vite. 
 
När en ny elev, som kommer från en annan huvudman, börjar på en skola ska skoladministratören på 
den mottagande skolan alltid informera förvaltningssekreteraren om att eleven har börjat. 
Förvaltningssekreteraren kontrollerar då elevens folkbokföringsadress för en eventuell fakturering till 
hemkommunen om inte eleven är folkbokförd i Borgholms kommun.  
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När en elev slutar på en skola i Borgholms kommun, för att börja hos annan huvudman, ska 
skoladministratören på den avlämnande skolan alltid informera förvaltningssekreteraren om att eleven 
har slutat. Förvaltningssekreteraren kontrollerar då elevens folkbokföring för en eventuell debitering till 
elevens nya huvudman. Kontroll av elever hos annan huvudman är också en viktig del i processen för 
förvaltningens ekonomiska uppföljning. 
 
Gällande elever som är inskrivna i skola men inte deltar i undervisningen ska detta rapporteras från 
respektive skola till förvaltningschef. Skolorna använder sig av en rutin för hantering av frånvaro där en 
handlingsplan i form av en åtgärdstrappa träder i kraft gällande elever med frånvaro över 15 procent. 
Om åtgärderna från denna inte har önskad effekt kontaktar skolan socialförvaltningen och upprättar en 
orosanmälan. Skolan informerar då även förvaltningschefen som lyfter ärendet till utbildningsnämnden 
för eventuella åtgärder. 
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Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan 
 
Rutinen är framtagen i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 
 
Inledning 
”Skolan bör ha rutiner för när elever är ogiltigt frånvarande. Rutinerna bör vara kända för 
såväl lärare som elever och deras vårdnadshavare. Om en elev är frånvarande från en eller 
flera lektioner har elevens vårdnadshavare rätt att få veta detta redan samma dag.” 
(Skolverket) 
 
Ansvaret för att hjälpa elever med hög frånvaro tillbaka till skolan är delat mellan 
vårdnadshavare och skola. Vårdnadshavares ansvar är att se till att barnet kommer till 
skolan. I grundskolan är detta ansvar lagstadgat (Skollagen 7 kapitlet). Skolans ansvar är att 
ordna skolmiljön på ett sätt som ger eleven bästa möjliga inlärningsmöjligheter. 
 
I arbetet med att hjälpa frånvarande elever tillbaka till undervisningen är det viktigt 
 

• att upptäcka frånvaron tidigt och att agera med kraft 
• att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare 
• att ha en nära samverkan med socialtjänsten 

 
Process för frånvarorapportering 
Skolorna i Borgholms kommun har en välfungerande gemensam rutin för hur frånvaro skall 
anmälas av vårdnadshavare och hur frånvaro skall registreras på skolorna samt vem som har 
ansvar för att det sker. 

• Undervisande lärare registrerar in frånvaro (inklusive sena ankomster) snarast i 
Edwise. 

• Vikarierande lärare ska informeras om lokala rutiner angående frånvarohantering. 
Ansvarig för detta är arbetslagsledaren. 
 

Uppföljning av frånvaron vid varje elevhälsomöte 
Det är viktigt att ha regelbunden uppföljning av frånvaron för att upptäcka den i ett tidigt 
skede och snabbt komma igång med insatser. Därför är följande rutiner viktiga. 

• Skolan ska ha en rutin för att varje månad ta fram frånvarostatistik och göra en 
sammanställning av frånvaron för senaste månaden och från läsårets början.  

• En stående punkt på dagordningen vid varje elevhälsomöte bör vara – Har vi någon 
frånvaro som vi behöver oroa oss för? (Se varningssignaler nästa stycke). 
 

Varningssignaler 
Ogiltig frånvaro uppmärksammas direkt, men även hög frånvaro som ger konsekvenser för 
eleven och undervisningen observeras. Vid varningssignaler är skolan skyldig att agera: 
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• En elevs frånvaro börjar bilda mönster, t.ex. förmiddagar, eftermiddagar, hela dagar. 
• En elev är frånvarande utan att vara sjukanmäld eller ledig. 
• En elev blir borta ovanligt länge i samband med sjukdom. 
• En elev är ofta sjuk, men sjukdomsbilden är diffus. 
• En elev kommer ofta för sent eller vill gå hem under skoldagen. 

 
Om eleven varit borta från skolan utan giltig anledning tar mentor/klasslärare samma dag 
kontakt med vårdnadshavare i syfte att få reda på anledningen till frånvaron. 
 
Alla åtgärder i ärendet skall kontinuerligt dokumenteras skriftligt. Arbetet med en elevs 
frånvaro kan pågå under lång tid och bestå av omfattande utredningsmaterial. Det ska finnas 
en tydlig rutin för hur arbetets alla delar dokumenteras. 
 
Stödprocess för elevers närvaro i skolan 
- enligt Skolverkets allmänna råd ”Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, 
utreda och åtgärda frånvaro i skolan” (2012) 
 

                       Frånvaro  Åtgärder  Ansvar  
Steg 1  Vid ogiltig frånvaro  Sms och/eller telefonkontakt med 

vårdnadshavaren samt samtal med 
eleven. Ta reda på orsaken till 
frånvaron och visa omtanke om 
eleven.  

Mentor  
Ämnes-  
lärare  

Steg 2  Vid upprepad frånvaro 
(gäller även giltig 
frånvaro)  

Mentor kontaktar vårdnadshavare 
för att stämma av anledningen till 
frånvaron. Syftet med kontakten är 
att komma överens om strategier för 
att öka närvaron. Rektor informeras. 
En bedömning görs av rektor om det 
finns behov av att kalla till ett möte 
med mentor, vårdnadshavare och 
elev.  

Mentor  
Rektor  

Steg 3  När frånvaron uppnår 15 
% från första 
frånvarotillfället eller 
tydliga mönster i elevens 
frånvaro 
uppmärksammas (gäller 
även giltig frånvaro)  

Rektor lyfter frånvaron på ett 
elevhälsomöte. En bedömning görs 
om det finns behov av någon form 
av utredning (pedagogisk, social, 
psykologisk och/eller medicinsk). 
Vårdnadshavare och elev kallas till 
möte med berörd personal från 
skolan och eventuellt elevhälsan för 
planering av åtgärder. Tid bokas för 
uppföljning.  

Rektor  
Mentor  
Elevhälsan  

Steg 4  Uppföljning  Insatta åtgärder följs upp med 
berörda i ärendet. Bedömning görs 
om vidare externa kontakter, såsom 
förebyggande teamet, ska erbjudas. 
Om eleven är ett uppdrag hos 
elevhälsan deltar även berörd 
profession.  

Rektor  
Mentor  
Elevhälsan  
Före-
byggande 
teamet 
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Steg 5  Anmälan  
Bifogat orosanmälan 
önskar man information 
om vilka anpassningar 
och åtgärder som skolan 
redan har vidtagit i 
ärendet. 

Om önskat resultat inte uppnås efter 
vidtagna åtgärder bjuder skolan in 
vårdnadshavare och eventuellt elev 
till ett samtal med personal från 
socialtjänsten där orosanmälan 
lämnas enligt hänvisning till 
socialtjänstlagen. Skolledaren 
informerar då även huvudmannen 
om ärendet.  

Rektor  

 
Mentor ansvarar för att regelbundet följa upp elevens närvaro under pågående insatser. 
 
Varje mentor samtalar med eleverna om frånvaron varje vecka. 
 
Rektor ska se till att skolan kontinuerligt anstränger sig för att eleven ska komma till skolan. 
Detta ska fortsätta även efter anmälan till socialtjänsten. Vid behov ska eleven erbjudas stöd 
för att återgången till skolarbetet ska bli så bra som möjligt. 
 
Vårdnadshavarna ska göra allt vad de kan för att barnet ska fullgöra sin skolplikt. 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-15 35

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden april 2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag
Kalendarium april 2020

Dagens sammanträde
Mötet lyfter in utredningsuppdraget Elever hos annan huvudman till oktober månad 
samt skjuter fram besök från elevråden.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________

84



Dnr 2020/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
April 2020

Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten

Möte Ärenden Årshjul

Mars
AU: 11
UN: 25 
Inställt
Ärende för  
beslut vid 
UNs i april.

Uppdra till utbildningsförvaltningen att titta 
på konsekvenserna av att i ett första steg år 
2021 halvera avgifterna i kulturskolan och 
att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan 
avgiftsfri. (Dnr 2019/157) Nytt dnr 2020/55.
Delegationsordning revidering dnr 2020/44.

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år. (flyttad till aug pga 
Corona)

Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 
för föregående år flyttas till februari 2021
Redovisning av skolpliktsbevakning och 
elevfrånvaro

April
 AU: 15
UN: 29

Revidera riktlinjerna för skolskjutsar i 
Borgholms kommun 2019/33 § 77 AU, 
(flyttas till juni)
Riktlinjer för arbete med språk- läs- och 
skrivutveckling dnr2020/43

Taxor till nästa år för beslut i KF

Maj
AU: 13
UN: 27

2019-10-23 § 95 (Dnr 2019/157) nytt dnr 
2020/54. Utreda och lämna ett förslag till 
plan på hur vi ska bemöta de utmaningar 
som framgår i verksamhetsplanen, 
delrapport.
Redovisning av utredningsuppdraget av BO 
på OB-tid. Dnr 2020/7 2020-02-26 § 22
Bjuda in elevråd till nämnden 

Uppföljning och analys av budget – 
Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium Kulturskolan

Juni
AU: 10
UN: 24

Revidera riktlinjerna för skolskjutsar i 
Borgholms kommun. 
Tillämpningsföreskrifterna.
Barn- och elevhälsoplan

Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg

Augusti 
AU: 12
UN: 26

Bjuda in elevråd till nämnden Avstämning och analys avseende 
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning.
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år.(flyttad från mars pga 
Corona)
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Dnr 2020/3-600 

September 
AU: 16
UN: 30

Bjuda in elevråd till nämnden Avstämning och analys av budget – 
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut
Riskbedömning av internkontrollpunkter 
inför kommande år
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning 
Uppföljning av föregående läsårs 
avslutningsfester

Oktober
AU: 12
UN: 21

Bjuda in elevråd till nämnden.

Elever hos annan huvudman dnr 2020/15 § 5 
UN. 

Verksamhetsplan för kommande år inkl. 
internkontrollplan för kommande år
Rapport från utvärdering av 
verksamhetsplan fritidsgårdarna.
Redovisning av skolpliktsbevakning och 
elevfrånvaro

November
AU: 11
UN: 25

Fastställa mötestider för kommande år

December 
AU: 7
UN: 16

Kvalitetsredovisning genom Kolada.

Fastställande av elevpeng för kommande år

Januari 2021
AU:
UN:

Redovisning av långsiktig barn- och 
elevutveckling 
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista

Februari 
AU:
UN:

Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av 
internkontroll 
Uppföljning anmälan om kränkning från 
föregående år

Pågående utredningsuppdrag Status 
Revidera riktlinjerna för skolskjutsar i Borgholms kommun 
dnr 2019/33 § 77 AU

Inväntar beslut från KF (restid)

Medborgarförslaget Meröppet på biblioteket i Löttorp 
dnr 2019/175 § 3 UN Prel. Upp i september

AU Avvaktar ansökningsprocessen för 
statsbidrag Stärkta bibliotek i hela 
landet innan beredning till UN

Elever hos annan huvudman dnr 2020/15 § 5 UN.
Undersöka vad vårdnadshavarna framför för skäl till att de 
väljer skola utanför kommunen. Sätta ihop ett batteri med 
frågor. Hur/vem kan utföra själv undersökningen.

Uppdraget ligger till nämnden i 
oktober.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2020/5 600 UN

Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombu-
det

Dagens sammanträde
Skolinspektionen har överlämnat en anmälan mot Slottsskolan som inte tas upp hos 
myndigheten, anmälan gäller generella uppgifter om bland annat elevers rätt till ut-
bildning.

______________
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-15 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020/5 600 UN

Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombu-
det

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att förvaltningen har gjort en komplet-
tarande utredning av klagomålet som gällde Slottsskolan. Anmälan gällde generella 
uppgifter om bland annat elevers rätt till utbildning, vilken överlämnades till huvud-
mannen att utreda och eventuella åtgärder.

Skickas till
Utbildningsnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-15 37

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2020/76 600 UN

Information kring Corona

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för åtgärder och handlingsplaner vid för-
ändringar av läget med Coronavirusets spridning. Bland annat finns det handlings-
plan om det blir aktuellt med stängning av skolor, vid bortfall av chefer på arbetsplat-
sen, information till vårdnadshavare och medarbetare, e-tjänst.

Skickas till
Utbildningsnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-15 38

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2020/6 600 UN

Information från verksamheten

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar:

 Pågående skolorganisationsutredning

 Arbetsgrupp barn- och elevhälsa

 Successionsplanering centraladministration

 Nationellaprov inställda

 Biblioteken, ökning av streamingtjänster

 Resursenhet, Köpingskola ingår i skolorganisationsutredning

 Åkerboskolan, en positiv ritning av en modern skola med biblioteket inte-
grerat.

Skickas till
Utbildningsnämnden
______________
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