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§ 23

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-14

22 - 29

Dnr 2018/4-640 UN

Uppföljning budget februari 2018
Sammanfattning
Controller, Izabelle Sjöbäck och Linda Kjellin redogör för ekonomiska uppföljningen. Förvaltningschef Helena Svensson informerar att uppföljningen kommer att kompletteras till nämnden med en sammanställning av enheternas
uppföljning av konsekvensanalyserna.
Jeanette Thygesen (FÖL) efterfrågar prognos på hur många personer det
kommer till kommunen i samband med anhöriginvandring. Helena svarar att
Lotsen har kontakt med integrationsavdelningen i kommunen och får information ca en månad i förväg om det kommer en familj eller anhörig till kommunen. Det är viktigt att Lotsen får information så tidigt som möjligt för att
kunna ge barnen skolgång en vecka efter att de har kommit till vår kommun.
Det finns möjlighet att göra uppföljning bakåt i tiden men inte framåt. Helena
kompletterar månadsuppföljningen med statistik på antalet nyanlända i
grundskola och förskola.
Björn Andreen (M) ser utifrån konsekvensbeskrivningar att SVA-undervisning
(svenska som andraspråk) minskar och undrar hur det ser ut i verksamheterna nu när det är många elever som behöver just SVA-undervisning. Helena
svarar att man implementerar språk och kunskapsutvecklande arbetssätt tillsammans med personal från Lotsen.
Beslutsunderlag
Uppföljning budget februari daterad den 14 mars 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden med redaktionella
ändringar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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1 Sammanställning
Trycket på förskoleplatser ökar och behovet av svenska som andraspråk och
studiehandledning på modersmålet är fortsatt stort.
Arbetade timmar, fyllnadstid och övertid har minskat jämfört med samma period
föregående år medan sjukfrånvaron ungefär är i samma nivå.
Under februari har kostnaderna för tilläggsbelopp och skojskjuts varit lägre än
budgeterad nivå även genereltt låga driftkostnader bidrar till periodens positiva
utfall. Det södra området visar ett underskott främst beroende på högre
personalkostnader inom förskolorna i Rälla och Runsten. Övriga områden är i
nivå med budget eller uppvisar överskott.
Antagande att tilläggsbelopp och skolskjutsar och driftkostnader är i nivå med
budget vid årets slut, medför att periodens utfall skiljer sig mot årsprognosen.
Årsprognosen förutsätter dock att budget följs resterande månader om ingen aktiv
åtgärd är planerad. I det fall där förändringar genomförs påverkar det även
årsprognosen.

2 Analys av verksamheten
Snöovädret i vecka 9 medförde inställda skolskjutsar och ungefär hälften av
eleverna kom inte till skolan. Detta innebar att de elever som var i skolan fick
extra mycket vuxentid och kunde repetera och jobba med sin individuella
utvecklingsplan. De elever som missade skolan behöver få stöttning i efterhand.
Personalminskningarna är kännbara i flera verksamheter och ett aktivt arbete
pågår med de handlingsplaner som gjordes i januari.
Anhöriginvandringen fortsätter och de flesta bosätter sig i centrala området. Under
de två första månaderna 2018 har 8 grundskolebarn kommit till vår kommun och
under höstterminen 2017 var det 13 nya elever. Totalt vid mätpunkten 15
september 2017 hade grundskolan 144 elever som är födda utomlands varav 99
nyanlända (invandrade de senaste 4 åren). I förskolan är motsvarande siffror 25
och 24. Detta gör att trycket på förskoleplatser ökar och behovet av svenska som
andraspråk och studiehandledning på modersmålet är fortsatt stort.
Kulturskolan har flyttat till Kronomagasinet, vilket medfört att lektionerna ställdes
in v 9 för att personalen skulle hinna flytta. Invigning planeras till den 19 april.
På biblioteket planeras för förtidsröstning till riksdagsvalet 2018.

3 Personaluppföljning
Uppföljning pågår för att säkerställa att personalen belastar rätt enhet.
Personaluppföljningen görs på föregående månad, därmed redovisas resultatet för
januari nedan.
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Ovan diagram visar arbetad tid för 2017 jämfört med utfallet för 2018. Antal
årsarbetare har sjunkit från 276,4 arbetade timmar under januari 2017 till 261,6
under motsvarande månad 2018. Det finns en avvikelse mellan budgeterad nivå
och arbetade timmar för januari. I avvikelsen ingår dock tjänster som är
finansierade med externa medel exempelvis via Migrationsverket, Skolverket
samt extratjänster. Budgeten och angivna nivåer är uträknade med hjälp av ett
snitt vilket gör att en analys på endast januari inte ger en helt korrekt bild.

Under januari har 46,68 tmmar övertid och 275,68 timmar fyllnadstid registrerats
vilket visas i ovan diagram. Detta är en minskning från föregående år då nivåerna
var 70,87 respektive 279,11.
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Sjukfrånvaron under januari ligger på liknande nivå som föregående år och
uppmättes till 5,74 år 2018 jämfört med 5,88 år 2017.

4 Ekonomiuppföljning
Central stödfunktion
Kostnaden för interkommunal ersättning är lägre än budgeterad för februari
månad. Dock har en elev tillkommit vilket framöver kommer påverka negativt.
Under februari har kostnaderna för tilläggsbelopp och skojskjuts varit lägre än
budgeterad nivå. I årsprognosen beräknas kostnaderna för skolskjutsarna uppgå
till budgeterad nivå i och med att nytt skolskjutsavtal träder i kraft inför
höstterminen. Även tilläggsbeloppen beräknas uppgå till budgeterad nivå i
prognosen.
Tillsammans med antagande angående tilläggsbelopp och skolskjutsar samt
generellt låga driftkostnader under perioden, medför att periodens utfall skiljer sig
mot årsprognosen. Årsprognosen förutsätter dock att budget följs resterande
månader om ingen aktiv åtgärd är planerad. I det fall där förändringar genomförs
påverkar det även årsprognosen.
Norra området
Inom det norra området visar Åkerbo fritidshem ett mindre underskott beroende
på timanställda medan övriga verksamheter uppvisar en budget i balans.
Centrala området
Inom det centrala området är det högre personalkostnader inom barnomsorg på
obekväm arbetstid på grund av att verksamheten inte kunnat anpassats i nivå med
budget, det är även högre personalkostnader inom Borgholms förskoleklass på
grund av behov av mer resurser än budgeterat. Övriga verksamheter är i nivå med
budget.
Södra området
Högre personalkostnader inom förskolan i Rälla och Runsten bidrar främst till
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underskottet inom det södra området. Övriga områden är i stort sett i nivå med
budget. På Rälla förskola kommer minskning att ske stegvis då utbildnig av
personal behöver göras avseende barn med diabetes för att göra det hållbart.
Kulturområdet
Flytten på Kulturskolan gör att det finns ett litet underskott för oförutsedda
utgifter. Biblioteket har en budget i balans.

4.1 Tabell: Ansvar 2 positioner
Stratsys uppf ansv 2 pos
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

10 060

8 739

1 321

-316

Total

60

Central
stödfunktion

61

Norra
rektorsområdet

3 453

3 390

64

-13

62

Centrala
rektorsområdet

8 048

7 926

123

183

63

Södra
rektorsområdet

6 273

6 456

-184

-177

65

Kulturområdet

1 480

1 392

88

26

69

Projekt

0

37

-37

-1

29 314

27 939

1 375

-298

Summa

5 Åtgärder
De åtgärder som planerats i enheternas konsekvensbeskrivningar följs upp i
bilaga.
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Enhet/område

Planerade åtgärder

Tidsplan

Uppföljning av konsekvenser

Neddragning på personal

VT18

Minskning av öppettid på fritidsgård

VT18

Neddragning på personal

HT18

Förskolor Norr

Neddragning på personal

VT18

Minskning av visstidsanställda 30 % är genomförd fr.o.m. jan.
Minskning av SVA-undervisning 55 % är genomförd fr.o.m.jan.
Minskning av öppettider på fritidsgården är genomförd fr. o. m. jan.
Vi ser inga konsekvenser av neddragningarna ännu.
En elev med särskilda behov har tillkommit, vilket är resurskrävande.
Kan märka en ökad oro bland personalen över hur det ska bli till hösten
när de visstidsanställda inte får förlängt. Det ser inte ut att bli den
minskning på barnantalet till hösten som jag trodde i januari. Det är flera
barn som blivit uppsatta på kö och ska in under våren.

Viktoriaskolan

Neddragning på personal

VT18

Kompletteras innan nämndsmötet

Central barnomsorg

Ökning av barngruppers storlek

VT18

Kompletteras innan nämndsmötet

Slottsskolan

Neddragning på personal

HT18

Minskning av öppettid på fritidsgård

HT18

Minskade öppettiderna på Slottsgården har genomförts redan från
vecka 9 med stängda torsdagar. Det tidigare genomförandet av detta
förslag har möjliggjort att vi kan dra tillbaka förslaget om
enkelbemanning på kvällstid.
Neddragningen av personal kvarstår som förslag från ht-18.

Köpings skola

Neddragning på personal

VT18

Vi har förändrat organisationen och fördelat de ruserser som vi har så
gott vi har kunnat för att minimera negativa effekter. De elever med
störst behov av särskilt stöd har prioriterats. Dock har vi fått tillsätta en
extra resurs på 60% eftersom vi fick en inflyttad elev med stort behov av
stöd. Med nuvarande insatser ser vi att vi har möjlighet att klara
situationen. Den utbildningsinsats som vi genomför tillsammans med
SPSM hjälper oss och ger oss en samsyn om hur vi bäst bemöter
elever som behöver extra stöd.
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Förskolor Köping

Neddragning på personal

VT18

Vi har lånat ut personal från skolan till förskolan för att det ska vara
möjligt att klara situationen utan allvarliga konsekvenser. Personalens
planeringstid är nu mycket begränsad då de måste prioritera att vara i
barngruppen. Stressen hos personalen och barnen har ökat markant.
Flera tillbud har förekommit och rapporterats.

Rälla skola

Neddragning på personal i
fritidshemmet

VT18

I januari planerades åtgärder som börjar genomföras först i februari och
mars, det är därför för tidigt att följa upp åtgärderna.

Neddragning på personal för
asylsökande elever

VT18

Gärdslösa skola

Neddragning på resurspersonal

VT18

I Gärdslösa skola finns barn i stort behov av särskilt stöd. Vi ser ut att
klara det på grund av tilläggsbelopp för resursstöd motsvarande 0,8
tjänst.

Förskolor Rä/Gä/Ru

Neddragning på personal

VT18

I konsekvensanalysen för Runsten förskola befarades att personalen
skulle får svårt att stimulera barnens utveckling och lärande och
personal samt röster från vårdnadshavare påtalar svårigheten. Vi
omstrukturerar våra resurser på Södra området och ökar den
gemensamma tjänstgöringsgraden på Runsten med 0,4 tjänst..
I konsekvensanalys för Rälla förskola finns oro med barn med diabetes
typ 1. Vi ser efter förändringar som redan är gjorda att det är möjligt att
klara omsorgen för dessa barn.

12 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
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§ 25

Sammanträdesdatum

Paragrafer
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22 - 29

Dnr 2018/40-600 UN

Ansökan om medel för studieresa till Stutthof för åk 9 läsåret 2018/19
Sammanfattning
Högstadieskolorna har ansökt om bidrag för att kunna åka på studiebesök till
koncentrationsläger Stutthof i Polen. Nämnden har tidigare tagit ett beslut om
att stödja och lämna bidrag för studieresa till koncentrationsläger i Polen. Mötet diskuterar hur man bör räkna fram ett belopp per elev så att alla får samma förutsättningar. Björn Andreen (M) frågar varför de båda skolorna inte
åker tillsammans utan vid olika tillfällen. Förvaltningschef Helena Svensson
svarar att det under lång tid har varit så av olika anledningar. Mötet framför
att gemensam resa skulle vara bra för eleverna samt kostnadseffektivare.
Jeanette Thygesen (FÖL) påpekar att tänka på lokal förankring.
Beslutsunderlag
Ansökan daterad den 6 februari 2018
Ansökan daterad den 27 februari 2018
Beslut
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
att

skolorna ska samordna till en gemensam resa.

att

att bevilja ett bidrag på 800 kr per elev för resa till koncentrationslägret Stutthof i Polen.

att

ansökan framledes blir ett tjänstemannabeslut som redovisas till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 26

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-14

22 - 29

Dnr 2018/22-624 UN

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Sammanfattning
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap 10 §, upprätta
en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara en dokumentation över arbetet som vårdgivaren bedrivit
för att förbättra patientsäkerheten under det gångna året.
Mötet diskuterar allmänt kring verksamheten inom skolhälsovården. Jeanette
Thygesen (FÖL) frågar vad som avses under punkten förenkla arbetsgången
för avvikelserapportering: Återuppta ett tidigare arbete med digitalisering av
avvikelserapportering och om det är i PMO som avvikelserna registreras.
Förvaltningschef Helena Svensson tar med sig frågan för att besvara på
nämndens möte i mars.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2017 daterad 9 mars 2018
Beslut
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
att

godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2017.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2018-03-09

UN 2018/22

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2017

Sammanfattning av ärendet
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) # kap 10§,
upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år.
Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet
vårdgivaren bedrivit för att förbättra patientsäkerheten under det gångna
året.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2017 dnr UN 2018/22

Ärendet
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) # kap 10§,
upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år.
Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet
vårdgivaren bedrivit för att förbättra patientsäkerheten under det gångna
året.
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2017 i Borgholms kommun
för att öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är
följande:
 Deltagande vid fortbildning inom TMO – Trauma Medveten Omsorg
för två av tre skolsköterskor. Under första halvan av 2018 går även
den tredje skolsköterskan denna utbildning som anordnas av Rädda
Barnen.
 Samtliga skolsköterskor deltagit vid SPSM (Specialpedagogiska
Skolmyndigheten) Dialogkonferens – Att höja skolans
Elevhälsokompetens tillsammans med övrig elevhälsa såväl lokal
som central samt rektorer och förvaltningschef.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Torget
Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00 vx

0485-129 35

650-5044

10 85 00-0

212000-0795
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2018-03-09

UN 2018/22

2(2)

Deltagande vid fortbildningsdag för skolsköterskor arrangerad av
Vårdförbundet samt utbildningsdag i SOTIS – samtal om tobak i
skolan.
Skolsköterskemöten vilket innebär yrkesspecifika nätverksmöten
inom kommunen med kvalitetsdiskussioner och löpande utvärdering
av verksamheten avseende bland annat avvikelserapportering och
förbättringsarbeten.
Nätverksmöten med Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga
kommun för informationsutbyte och samarbete kring
förbättringsarbete och jämlik medicinsk Elevhälsa för hela Öland.
Påbörjat arbetet med upprättande av ledningssystem.
Fortsatt utveckling av samarbetet med hälsocentralen i Borgholm.
Ständigt pågående arbete med avvikelserapportering enligt gällande
rutiner samt vidareutvecklande av säkra rutiner i det medicinska
arbetet.

Jenny Nelson
Skolsköterska
med medicinskt ansvar

Helena Svensson
Utbildningschef

18

P ATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
2017
Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Jenny Nelson, Medicinskt Ledningsansvarig Skolsköterska
2018-02-23

19

2018-02-23

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2017
Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms Kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sammanfattning ............................................................................................3
Övergripande mål och strategier ..................................................................4
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet ...................................4
Vårdgivare ..................................................................................................4
Verksamhetschef ........................................................................................5
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ...............................................5
Struktur för uppföljning/utvärdering ...........................................................5
Systematiskt kvalitetsarbete.....................................................................5
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som
genomförts för ökad patientsäkerhet............................................................6
Utveckling av användandet av datajournalsystemet...............................6
Skolsköterskemöten ...................................................................................6
Deltagande i TMO-utbildning och fortbildningsdagar. ............................6
Nätverksträff med Elevhälsans Medicinska Insats i Mörbylånga ..........7
Utveckling av samarbetet med Hälsocentralen i Borgholm ....................7
Påbörjat utveklingen av ett ledningssystem.............................................7
Uppföljning genom egenkontroll ...................................................................8
Samverkan för att förebygga vårdskador .....................................................8
Intern samverkan.......................................................................................8
Extern samverkan ......................................................................................8
Hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet och Riskanalys...............9
Hantering av klagomål och synpunkter .......................................................9
Sammanställning och analys ......................................................................10
Samverkan med patienter och närstående.................................................10
Resultat ........................................................................................................11
Strukturmått ............................................................................................11

1

20

2018-02-23

Processmått...............................................................................................11
Resultatmått.............................................................................................11
Måluppfyllelse ..........................................................................................11
Övergripande mål och strategier för kommande år...................................12

2

21

2018-02-23

SAMMANFATTNING
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) # kap 10§,
upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år.
Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet
vårdgivaren bedrivit för att förbättra patientsäkerheten under det
gångna året.
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2017 i Borgholms
kommun för att öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska
Insats är följande:














Deltagande vid fortbildning inom TMO – Trauma Medveten
Omsorg för två av tre skolsköterskor. Under första halvan av 2018
går även den tredje skolsköterskan denna utbildning som anordnas
av Rädda Barnen.
Samtliga skolsköterskor deltagit vid SPSM (Specialpedagogiska
Skolmyndigheten) Dialogkonferens – Att höja skolans
Elevhälsokompetens tillsammans med övrig elevhälsa såväl lokal
som central samt rektorer och förvaltningschef.
Deltagande vid fortbildningsdag för skolsköterskor arrangerad av
Vårdförbundet samt utbildningsdag i SOTIS – samtal om tobak i
skolan.
Skolsköterskemöten vilket innebär yrkesspecifika nätverksmöten
inom kommunen med kvalitetsdiskussioner och löpande
utvärdering av verksamheten avseende bland annat
avvikelserapportering och förbättringsarbeten.
Nätverksmöten med Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga
kommun för informationsutbyte och samarbete kring
förbättringsarbete och jämlik medicinsk Elevhälsa för hela Öland.
Påbörjat arbetet med upprättande av ledningssystem.
Fortsatt utveckling av samarbetet med hälsocentralen i Borgholm.
Ständigt pågående arbete med avvikelserapportering enligt
gällande rutiner samt vidareutvecklande av säkra rutiner i det
medicinska arbetet.
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
SFS 2010:659, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014)
skall Elevhälsan 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 Medicinska Insats i Borgholms kommun arbetar
fortlöpande för att upprätthålla och förbättra graden av patientsäkerhet.
Det övergripande målet för elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms
kommun är att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap
och beprövad erfarenhet. Genom förebyggande arbete och tidig
identifiering elimineras kända eller nyfunna risker i vårdarbetet.
Personal med rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker
vård skal kunna uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För
att minimera risk för vårdskador krävs att arbetsmiljön är
tillfredställande 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.

ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR
PATIENTSÄKERHETSARBETET
SFS 2010:659, 3 kap. 9§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§, p 1
Vårdgivare
Utbildningsnämnden i Borgholms Kommun är vårdgivare för den hälsooch sjukvård som bedrivs inom Elevhälsans Medicinska Insats.
Verksamhetschef för Elevhälsans Medicinska Insats är
utbildningschefen, vilken är utsedd av Utbildningsnämnden.
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Verksamhetschef
Verksamhetschefen för Elevhälsans Medicinska Insats,
utbildningschefen, ansvarar för att personalen har den kompetens som
krävs och får den fortbildning som behövs för att upprätthålla sin
kompetens samt att verksamheten bedrivs på ett säkert och
ändamålsenligt sätt. Då verksamhetschefen för den hälso- och sjukvård
som bedrivs saknar medicinsk kompetens skall denne uppdra Medicinskt
Ledningsansvar åt person inom organisationen med medicinsk
kompetens. I Borgholms kommun är samordnande skolsköterska utsedd
till Medicinskt Ledningsansvarig och denne ansvarar för
avvikelsehantering och anmälan enligt Lex Maria samt kvalitetssäkring
av verksamheten.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad sjukvårdspersonal har eget ansvar för att det arbete de gör
utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, med god kvalitét samt
på ett patientsäkert sätt. De har också en skyldighet att identifiera och
rapportera avvikelser och risker i verksamheten.

STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Systematiskt kvalitetsarbete
Rutin för avvikelserapportering finns. Avvikelser rapporteras till
Medicinskt Ledningsansvarig skolsköterska som sammanställer och
fattar beslut om eventuella åtgärder. Sammanställning av avvikelser
rapporteras till verksamhetschefen.
Skolsköterskorna träffas för skolsköterskemöten, vilket innebär
yrkesspecifika nätverksmöten inom kommunen där diskussioner om
verksamhetens kvalitetsarbete och systematiska förbättringsarbeten
fortgår. Här lyfts även avvikelser och vilka åtgärder dessa lett fram till
med syftet att ständigt förbättra patientsäkerheten.
Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun använder sig av
datajournalsystemet PMO. Detta journalsystem genomgår fortlöpande
kvalitetsförbättringar med syftet att öka säkerhet och förenkla arbetet.
Egenkontroll av loggar, där lästa journaler kontrolleras mot behörighet,
genomförs i samarbete med Mörbylånga kommun.
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HUR PATIENTSÄKERHETSARBETE HAR BEDRIVITS SAMT
VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS FÖR ÖKAD
PATIENTSÄKERHET
SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 1-2
Utveckling av användandet av datajournalsystemet
För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande
diskussioner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet
används och olika dokumentationssätt. Under året har diskussion förts
inom utbildningsförvaltningen om utökande av antal professioner som
använder PMO och tillägg av tjänsten Elevakt för att öka säkerheten
kring kommunikation mellan olika professioner i elevhälsan samt
rektorer och ökad möjlighet att ta fram samlad dokumentation. Detta
skulle främst vara en förändring för övriga professioner men därigenom
öka möjligheterna för den medicinska elevhälsan att ha kännedom om
pågående ärenden och utgöra ett led till en mer samlad elevhälsa. Som
ett första led i ett eventuellt införande av detta planeras ett pilotprojekt
med en rektor och en specialpedagog.
Skolsköterskemöten
Diskussionerna och arbetet på skolsköterskemötena har under året
mynnat ut i olika fokusområden för förbättringsarbete. Här sker även
löpande utvärderingar av verksamheten vilken innefattar avvikelser,
hantering av inkomna synpunkter från bland annat elever,
vårdnadshavare och pedagoger.
De största fokusområdena för förbättringsarbeten under 2017 har varit:






Upprättande av checklistor och listor för kontroller och
kvalitetssäkring av hantering av förråd, läkemedelsförvaring samt
städning av arbetsytor.
Fortsatt översättning av informationsdokument och blanketter för
att nå ut till nyanlända familjer med hjälp av flerspråkig personal i
kommunen.
Dokumentation i journalsystemet PMO, val av
dokumentationsmallar och vilka kontaktregistreringar vi använder
vid vilken tidpunkt/ärende.

Deltagande i TMO-utbildning och fortbildningsdagar.
Två av tre skolsköterskor har tillsammans med övrig elevhälsa samt
personal från kunskapscentrum Lotsen och skolpersonal från två skolor
gått en utbildning som arrangeras av Rädda Barnen, TMO – Trauma
medveten omsorg. Vår tredje skolsköterska som började i november
6
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kommer att få gå denna utbildning tillsammans med personal från
ytterligare en skola under första halvan av 2018. Samtliga skolsköterskor
har även deltagit i en Dialogkonferens som anordnas av SPSM –
Specialpedagogiska skolmyndigheten – Att höja skolans
elevhälsokompetens tillsammans med rektorer, övrig elevhälsa såväl
lokal som central samt rektorer och chef. Denna utbildningsdag har
fungerat som ett startskott för att stärka den lokala elevhälsan på
skolorna där den medicinska elevhälsan är en del. Två av tre
skolsköterskor har även deltagit vid Vårdförbundets yrkesspecifika
fortbildningsdag samt en utbildningsdag om SOTIS – samtal om tobak i
skolan.
Nätverksträff med Elevhälsans Medicinska Insats i Mörbylånga
Nätverksmöte har en gång under året genomförts med Elevhälsans
medicinska insats i Mörbylånga kommun. Här fördes diskussioner för
informationsutbyte och samarbete kring förbättringsarbete och jämlik
medicinsk Elevhälsa för hela Öland.
Utveckling av samarbetet med Hälsocentralen i Borgholm
Skolläkare köps in på timmar av Landstinget i Kalmar län genom
Borgholms Hälsocentral. Genom skolläkaren har den medicinska
elevhälsan fått hjälp att nå ut till arabisktalande familjer med frågor som
rör vacciner och vaccinationer genom en arabisktalande läkare på
hälsocentralen. I de fall då skolsköterskor identifierar nyanlända elever
som inte varit på Hälsosamtal hos Asyl- och Flyktinghälsovården
förmedlas dessa till skolläkaren som tar kontakt med asylsköterskan på
Hälsocentralen så dessa elever kallas på nytt. Detta pågående samarbete
höjer patientsäkerheten för våra nyanlända arabisktalande familjer.
Påbörjat utveklingen av ett ledningssystem
Arbetet med att ta fram ett ledningssystem har påbörjats genom att
utveckling av checklistor för kvalitetssäkring av hantering av förråd,
läkemedelsförvaring samt städning av arbetsytor. Information om vad
som ska ingå i ett ledningssystem har tagits fram. Under andra halvan
av 2017 har dock detta arbete ej fortskridit på grund av att
personalsituationen ånyo förändrades i samband med att en
skolsköterska slutade.
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UPPFÖLJNING GENOM EGENKONTROLL
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2§ p 2
Egenkontroll av medicinskteknisk utrustning har utförts i samarbete
med Mörbylånga kommun enligt gällande rutin. Medicinteknisk
avdelning MTA på Landstinget i Kalmar Län utför kontroll och
reparation på apparater såsom Audiometer och blodtrycksmätare.
Alla givna vaccinationer har rapporterats i vaccinationsregistret Svevac.
Sedan höstterminen 2016 skickas vaccinationer som registrerats i PMO
direkt till Svevac. Skolsköterskor ansvarar för att gå in och göra
stickprovskontroller för att säkerställa att överföringen skett korrekt.

SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA VÅRDSKADOR
SOSFS 2011:9, 4 kap. 6§, 7 Kap. 3§ p 3
Intern samverkan
Elevhälsomöten, EHM anordnas på alla skolor under ledning av rektor
där skolans personal och elevhälsans personal gemensamt identifierar
elever som är i behov av elevhälsans insatser.
Samverkan mellan skoladministratörer och skolsköterskor sker för att
Skolsköterskan skall få information när nya elever börjar på skolorna så
att dessa kan få ta del av Elevhälsans Medicinska Insatsers rutinmässiga
insatser som görs i hälsofrämjande och förebyggande syfte, med vilket
menas basprogrammet för Elevhälsans Medicinska Insats.
Extern samverkan
Rutiner för remittering till annan vårdgivare finns.
Elevhälsans medicinska insats, som helhet eller representant från, deltar
regelbundet i möten med externa samverkansparter. Däribland BHV,
BUP, Barn och ungdomshälsan, Asyl- och flyktinghälsovården och
Primärvården med flera.
Samverkansmöte mellan länets alla Samordnande och Medicinskt
Ledningsansvariga skolsköterskor och skolläkare sker två gånger per år.
Här sker diskussioner och informationsutbyten för att förbättra och
likställa Elevhälsans Medicinska Insats för hela länet.
Samverkan med skolsköterskegruppen i Mörbylånga kommun för en
likvärdig medicinsk elevhälsa på Öland.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS
RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH

RISKANALYS

SFS 2010:659, 6 kap. 4§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§ p 5 samt SOSFS
2011:9, 5 kap. 1§
Avvikelserapporter skickas till Medicinskt Ledningsansvarig
skolsköterska som sammanställer och beslutar om eventuella åtgärder
samt ansvarar för anmälan enligt Lex Maria i de fall detta skulle
behövas. Sammanställning av avvikelser samt beslutad åtgärd meddelas
Verksamhetschefen. Genomgång och diskussion om åtgärder kopplat till
inkommen avvikelserapport diskuteras på månatliga
Skolsköterskemöten.
Under det gångna året har två avvikelser inkommit till Medicinskt
Ledningsansvarig skolsköterska. Dessa har hanterats i enlighet med
gällande rutiner.
Den ena avvikelsen rörde remisshantering till klinik på Länssjukhuset i
Kalmar och meddelades tillförordnad chef under mars månad. Diskussion
fördes om vem som skall skriva remiss till vilken enhet för att viktig
information och remissvar skall nå berörd skolsköterska. Diskussion
fortgår i arbetet med att utveckla skolornas elevhälsoarbete.
Den andra avvikelsen rör en vaccination där en elev fick enbart en halv
dos vaccin på grund av att vaccinationen avbröts för tidigt av misstag.
Kontakt togs genast med skolläkare som ordinerade ny dos vaccin som
skulle ges 6 månader efter den misslyckade vaccinationen. Ansvarig
skolsköterska tog direkt kontakt med elev och vårdnadshavare för att
förklara misstaget och informera om planen.

HANTERING AV KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3§, 7 kap. 2§ p 6
Vårdgivaren har inte haft ett tillfredställande system för att elever,
vårdnadshavare, skolpersonal eller andra aktörer ska kunna lämna
klagomål och synpunkter på verksamheten. I dagsläget har alla varit
utelämnade att ringa någon inom hela utbildningsförvaltningen och
lämna sin synpunkt och sedan skall denne rapportera till
Verksamhetschefen. Inga klagomål eller synpunkter har meddelats till
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska rörande Elevhälsans
Medicinska Insats under verksamhetsåret 2017.
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SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6§
Avvikelserapportering omfattar både risker och händelser. Det finns en
plan för hur avvikelserapporter hanteras. Avvikelserapporterna
sammanställs i patientsäkerhetsberättelsen.
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till Elevhälsans
Medicinska Insats under det gångna året. Det är dock oklart om detta
beror helt och hållet på att verksamheten fungerar tillfredställande eller
om det är för krångligt och oklart hur klagomål och synpunkter kan
lämnas in. Under 2018 kommer ett arbete med att ta fram ett tydligare
system för inrapportering av synpunkter och klagomål till verksamheten
påbörjas. De synpunkter och klagomål som inkommer kan sedan
sammanställas och analyseras och därigenom ligga till grund för det
fortsatta kvalitéts och förbättringsarbetet. Under 2017 skulle detta
arbete ha påbörjats men på grund av ansträngd personalsituation har
arbetet legat nere.

SAMVERKAN MED PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE
SFS 2010:659, 3 kap. 4§
Den vård som bedrivs inom Elevhälsans Medicinska Insats är frivillig och
erbjuds alla elever. Samtycke från elev och vårdnadshavare är en
förutsättning för att insatser skall kunna ske. Elever har även rätt att
själva söka kontakt med skolsköterska, i de fall skolsköterskan anser att
behov finns tas kontakt med vårdnadshavare.
Innan vaccination genomförs inhämtas informerat samtycke av
vårdnadshavare. På de medgivandeblanketter som används finns även en
mindre hälsodeklaration för att öka patientsäkerheten i samband med
vaccination.
Information till elever och närstående ligger till grund för att de skall ges
möjlighet till samverkan. Ett arbete med att översätta Elevhälsans
Medicinska Insats informationsdokument och blanketter till de större
språkgrupper som förekommer i kommunen har påbörjades 2016 med
gott resultat på Arabiska och Dari. Detta arbete fortgår för att möjliggöra
att även familjer med annan språkbakgrund kan samverka med
Elevhälsans Medicinska Insats.
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RESULTAT
SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 3
Strukturmått
 Skolsköterskemöten har genomförts enligt plan.
 Fortbildning och kompetensutveckling med fokus på barn som
genomgått trauma, ungdomar som nyttjar tobak samt utveckling
av elevhälsoarbetet i skolorna har genomförts.
 Samtliga skolsköterskor har deltagit vid arbetsplatsträffar en gång
per månad med resterande central elevhälsa.
Processmått
 Avvikelserapportering har utförts enligt gällande rutiner.
Rapporterna har därefter analyserats och åtgärder har vidtagits
för att minimera risker och förbättra kvalitéten på verksamheten.
Resultatmått
 Två avvikelserapporter har inkommit. Ingen av händelserna har
lett till vårdskada. Händelserna har bedömts, analyserats och
åtgärder har vidtagits.
Måluppfyllelse
 På två av kommunens skolor har målet med fullgod bemanning
inte uppnåtts. Ingen skolsköterska har funnits tillgänglig under
varken första kvartalet 2017 eller större delen av hösten på dessa
skolor. Det har dock rört sig om olika skolor under de olika
perioderna. Övriga skolsköterskor har dock funnits tillgängliga vid
förfrågningar samt genomfört vaccinationer och andra högt
prioriterade insatser.
 Skolsköterskor har i planerad utsträckning deltagit i
fortbildningar och kompetensutveckling.
 Systematiskt förbättringsarbete har fortgått enligt plan.
 Avvikelserapportering har fungerat enligt plan.
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE
ÅR
Under det kommande året kommer kvalitetsarbetet fokuseras på följande
punkter:









Egenkontroll: Fortsätta utvärdera dokumentationen av
vaccinationer och hälsosamtalen. Är förändringar tillräckliga eller
behövs ytterligare förbättringar?
Klagomål och synpunkter: Skapa ett tydligt system för att elever,
närstående, skolpersonal och övriga skall kunna komma med
synpunkter och klagomål som sedan kan ligga till grund för
fortsatt kvalitéts- och förbättringsarbete.
Informationsmaterial: Fortsatt arbete med att uppdatera och
översätta lokala informationsdokument och blanketter.
Ledningssystem för kvalitétsarbete: Fortsätta arbetet med att ta
fram ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Förenkla arbetsgången för avvikelserapportering: Återuppta ett
tidigare arbete med digitalisering av avvikelserapportering.
Lokaler: Fortsätta arbetet med att förbättra lokalerna för
skolsköterskans mottagning på flera skolor med avseende på
ljudnivå, hygien, utrustning och personalergonomi.
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Dnr 2018/42-600 UN

Delegationsordning Utbildningsnämnden revidering
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har sett över delegationsordningen som senast beslutades på utbildningsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 § 21.
Utifrån översynen föreslår utbildningsförvaltningen att delegationsordningen
revideras enligt följande.
1.4 Föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter.
Ändras från Nämndens ordförande till FC som delegat.
1.11 Skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Ändrad formulering i texten och komplettering med hänvisning till Diskrimineringslagen.
1.12 Motta anmälan från rektor/förskolechef att ett barn/en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling.
Borttagen från delegationsordningen.
1.13 Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande.
Kompletteras med FSKC som delegat.
4.1 Beslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd.
Borttaget R som delegat.
4.2 Beslut om mottagande av barn i förskolan från annan kommun.
Borttaget R som delegat.
6.2 Beslut om att slutföra skolgången
Nytt delegationsbeslut, laghänvisning och R som delegat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2018
Förslag till reviderad delegationsordning
Beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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22 - 29

fastställa revidering av utbildningsnämndens delegationsordning enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-03-09

2018/42-600 UN

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Kim Jakobsson
Administrativ chef
Utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden:
•
Att fastställa förslaget på revidering av utbildningsnämndens
delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har sett över delegationsordningen som senast beslutades på utbildningsnämndens sammanträde 2017-02-21 § 21. Utifrån
översynen föreslår utbildningsförvaltningen att delegationsordningen revideras enligt följande.
1.4 Föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter.
Ändras från Nämndens ordförande till FC som delegat.
1.11 Skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Ändrad formulering i texten och komplettering med hänvisning till Diskrimineringslagen.
1.12 Motta anmälan från rektor/förskolechef att ett barn/en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling
Borttagen från delegationsordningen.
1.13 Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Kompletteras med FSKC som delegat.
4.1 Beslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd.
Borttaget R som delegat.
Postadress

Telefon

0485-88110

Telefax

e-mail / www

Helena.svensson@borgholm.se
www.borgholm.se
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4.2 Beslut om mottagande av barn i förskolan från annan kommun.
Borttaget R som delegat.
6.2 Beslut om att slutföra skolgången
Nytt delegationsbeslut, laghänvisning och R som delegat.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att fastställa förslaget
på revidering av Utbildningsnämndens delegationsordning.
Utbildningsförvaltningen

Helena Svensson
Förvaltningschef

2 (2)
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Fastställd UN: 2017-02-21 § 21
Reviderad: 2018-03-28
Utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING
för Utbildningsnämnden i
Borgholms kommun
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Syfte
Goda resultat förutsätter bra relationer, dialog, respekt, förtroende, tillit samt en gemensam
syn på rollfördelningen mellan förtroendevalda och förvaltningen.
Principiellt är rollfördelningen:
Förtroendevalda
Styra (Vad-frågor)

Förvaltningen
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

Rektor och förskolechef

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande alternativt
annan förordnad ledamot
Bibliotekschef
Förskolechef
Kulturskolechef
Rektor
Administrativ chef
Ställföreträdare får utses

Kulturskolechef

Ställföreträdare får utses

Grundskole- grundsärskoleförskoleklass- fritidshemfritidsgård- och
förskoleverksamheten
Kulturskoleverksamheten

Bibliotekschef

Ställföreträdare får utses

Biblioteksverksamheten

Förvaltningschef

Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen

Förkortningar och förklaringar:
Beslutsfattare
UNAU
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Ordf.
Ordförande utbildningsnämnden
FC
Förvaltningschef
KSC
Kulturskolechef
AdmC
Administrativ chef
R
Rektor
FSKC
Förskolechef
BC
Bibliotekschef
CSP
Central specialpedagog
Fsekr
Förvaltningssekreterare
Lagar och förordningar
OSL
AL
FL
KL
SL
TF
Skf
DL

Offentlighets- och sekretesslagen
Arkivlag
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Skollagen
Tryckfrihetsförordning
Skolförordningen
Diskrimineringslagen
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Nr.

Ärende
1. Allmänna ärenden
1.1
Beslut om utdelning av
stipendium
1.2
Brådskande beslut som inte
kan avvakta nämndens
sammanträde
1.3
Besvara klagomål som rör
nämndens beslut
1.4
Föra nämndens talan inför
domstol och andra
myndigheter
1.5
Svara på skrivelser/enkäter på
nämndens vägnar
1.6
Teckna och säga upp avtal på
nämndens vägnar
1.7
Beslut om deltagande i
kurs/konferens för nämndens
ledamöter
1.8
Beslut om deltagande i
kurs/konferens för nämndens
ordförande
1.9
Beslut och tecknande av avtal
om interkommunal ersättning
och ersättning till fristående
verksamhet gällande alla
skolformer
1.10 Rätt att vid förfall av
tjänstemannadelegat själv
utöva den delegerade
beslutsrätten eller
vidaredelegera denna till
annan anställd i kommunen
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
1.12 Upprättande av plan mot
diskriminering och kränkande
behandling
2. Ekonomiska ärenden
2.1
Beslut om attestanter inom
nämndens
verksamhetsområde
2.2
Beslut om ansökningar,

Författning

Delegat

Noteringar

UNAU
KL 6 kap 36 §

Nämndens
ordförande
Nämndens
ordförande
FC
FC
Nämndens
ordförande
Nämndens
ordförande
UNAU
FC

FC

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

R, FSKC

SL 6 kap 8 §
R, FSKC
och DL 3 kap 16
§
FC
FC
5
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rekvisitioner och
redovisningar gentemot
Skolverket, Kulturrådet och
andra myndigheter
3. Juridiska ärenden
Prövning av frågan om
utlämnande av allmän
handling
3.2
Beslut om utlämnande, ej
utlämnande eller utlämnande
av allmän handling med
förbehåll
3.3
Omprövning av beslut
3.1

4. Förskola
Beslut om plats i förskola för
barn i behov av särskilt stöd
4.2
Beslut om mottagande av
barn i förskolan från annan
kommun
4.3
Beslut om interkommunal
ersättning i form av bidrag för
särskilt stöd avseende barn
med omfattande behov av
särskilt stöd
4.4
Beslut om ersättning till
fristående förskola i form av
bidrag för särskilt stöd
avseende elever med
omfattande behov av särskilt
stöd
4.1

5. Förskoleklassen
Beslut att barn får tas emot i
förskoleklass före
höstterminen det år barnet
fyller 6 år
5.2
Beslut om mottagande av
elev i förskoleklassen från
annan kommun
5.3
Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om elevs
placering vid viss skolenhet
5.4
Beslut om interkommunal
ersättning i form av bidrag för
särskilt stöd avseende elever
med omfattande behov av
5.1

TF 2 kap 14 §.
OSL 6 kap 2 §

FC

OSL 6 kap 3 §

FC

FL 27 §

Delegat
som fattat
beslutet

SL 8 kap 7 §

FSKC

SL 8 kap 13 §

FSKC

SL 8 kap 17 §

FC

SL 8 kap 21, 23
§§

FC

SL 9 kap 4 §

R

SL 9 kap 13 §

R

SL 9 kap 15 §

FC

SL 9 kap 16 §

FC

6

41
5.5

5.6

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

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

6.10

Enligt beslutade
riktlinjer

SL 7 kap 10 §

R

SL 7 kap 16 §

R

På begäran av
barnets
vårdnadshavare
På begäran av
barnets
vårdnadshavare

Beslut om vitesföreläggande
för att iaktta skolplikten
Beslut om läsårstider
Beslut om timplan

SL 7 kap 23 §

FC

Skf 3 kap 3 §
Skf 9 kap 3-4 §§

FC
FC

Beslut om mottagande av
elev från annan kommun
Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om elevs
placering vid viss skolenhet
Beslut om kostnadsfri
skolskjuts
Beslut om interkommunal
ersättning i form av bidrag för
särskilt stöd avseende elever
med omfattande behov av
särskilt stöd
Beslut om ersättning till
fristående grundskola i form
av bidrag för särskilt stöd
avseende elever med
omfattande behov av särskilt
stöd

SL 10 kap 25,
27 §§
SL 10 kap 30 §

R

SL 10 kap 3233, 40 §§
SL 10 kap 34 §

AdmC

SL 10 kap 37,39
§§

FC

SL 7 kap 5 §

FC

7. Grundsärskolan
Beslut om mottagande i
grundsärskola
7.2
Beslut om mottagande av
elev från annan kommun
7.3
Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om elevs
placering vid viss skolenhet
7.1

FC

AdmC

6. Grundskolan
6.1
Beslut om att senarelägga
skolplikt till höstterminen det
kalenderår då elev fyller åtta
6.2
Beslut om att slutföra
skolgången
6.3

SL 9 kap 21 §

Skolans val beslutas
av respektive rektor

FC
Enligt beslutade
riktlinjer

FC

SL 11 kap 29-27 FC
§§
SL 11 kap 29 §
FC
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7.4
7.5

7.6

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

SL 11 kap 31-32 AdmC
och 39 §§
SL 11 kap 33 §
FC

SL 11 kap 36,
38 §§

8. Fritidshemmet
8.1
Beslut om interkommunal
SL 14 kap 14 §
ersättning i form av bidrag för
särskilt stöd avseende elever
med omfattande behov av
särskilt stöd
8.2
Beslut om ersättning till
SL 14 kap 15,
fristående fritidshem i form
17 §§
av bidrag för särskilt stöd
avseende elever med
omfattande behov av särskilt
stöd
9. Närarkiv
9.1
Arkivansvarig för närarkivet
9.2
Beslut om avslag på begäran
om utlämnande av allmän
handling till enskild eller
annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till
enskild
9.3
Skötsel av närarkiv
9.4
Utlämnande av allmänna
handlingar ur närarkiv
10. Övriga ärenden
Personalfrågor
Arbetsmiljö
Systematiskt
brandskyddsarbete

Enligt beslutade
riktlinjer

FC

FC

FC

AL 4 §
FC
TF 2 kap 1, 3, 6- FC
7, 12-13 §§ och
OSL 6 kap 3, 78 §§

AL 4 §
AL 6 kap 3 §
OSL

Fsekr
Fsekr

I särskilt
beslut
I särskilt
beslut
I särskilt
beslut
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Sida

1(1)

FÖRSLAG
Datum

2017-10-25
Kommunfullmäktige

Målformulering
Utifrån dagens fem perspektiv har tre tagits fram för att följa den styrmodell
som tagits fram.
De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Utifrån
dessa presenteras de målformuleringar som baserats på nuvarande
kommunfullmäktigemål beslutade i verksamhetsplan med budget 2017.
Perspektiv
Medborgare

Mål
1. Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar
för att leva, verka och bo i hela kommunen året runt.
2. Borgholms kommun ska genomsyras av delaktighet,
inflytande och lika möjligheter.

Organisation 1. Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
där medarbetarna bidrar till utveckling
2. Borgholms kommuns ska vara en effektiv och
ändamålsenlig organisation
Hållbarhet

1. Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till
en ansvarsfull samhällsutveckling.
2. Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas
utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och
stabilitet.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Torget
Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00 vx

0485-129 35

650-5044

10 85 00-0

212000-0795

46 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 27

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-14

22 - 29

Dnr 2018/5- 600 UN

Kalendarium Mars 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendarium för mars månad och diskuterar kring nya
nämndsmål inför 2019, att sätta mål som håller hela mandatperioden. Det blir
workshop kring mål och budget utifrån elevunderlaget.
Frågor ställdes kring pågående utredningsuppdrag: Översyn av omsorg på
obekväm arbetstid. Björn Andreen (M) tar upp att det är en dyr jourverksamhet och undrar hur mycket det utnyttjas. Förvaltningschef Helena Svensson
informerar att genomlysning pågår och att ärendet kommer att lyftas i maj eller juni.
Lägga till i kalendariet:
Besök på kulturskolan den 2/5 (april mötet),
BEAB information kring kommunens avfallsplan den 30/5.
Beslutsunderlag
Kalendarium Mars 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
MARS 2018
Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten
Möte
Mars

Årshjul
Mål och budget utifrån elevunderlag
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
avseende föregående år

April

Ärenden
Jens Odevall presenterar sig och nyheter i
kommunallagen
Ansökningar Polen-resa
Ansökning drogfri skolavslutning
Reviderad delegationsordning
Kulturskolan

Maj

BEAB angående avfallsplan

Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium kulturskolan

Nämndsmål för nästa år fastställs

Juni

Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Redovisning av barn- och elevutveckling

Augusti

Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning av föregående läsårs slutbetyg
Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester
Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2
Redovisning av barn- och elevutveckling
Avgifter och taxor 2018 (kulturskolan,
bibliotek, barnomsorg)
Uppföljning anmälan om kränkning

September

Oktober
November

December

Januari

Slutrapport Lotsen

Uppföljning av internkontroll föregående år
Fastställande av internkontrollplan för
nästkommande år
Fastställa mötestider för nästkommande år
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av internbudget och elevpeng
för nästkommande år
Enheternas arbetsmiljö

Dnr 2018/5-600
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Februari

Pågående utredningsuppdrag
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi
(UN20171121 §133)
Uppföljning teknisk utvärdering av lokaler på Åkerboskolan
och Skogsbrynets förskola
Medborgarförslag återför årskurs 6 till mellanstadiet

Pulsträning för bättre skolresultat och hälsa
Förslag om avgiftsfri DVD på biblioteket
Översyn av omsorg på obekväm arbetstid
Bjud in Fryshuset för en kort redovisning kring deras
uppdrag

Internkontrollplan för prioriterade områden
Fastställande av attestlista
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
från föregående år
Årsbokslut föregående år
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till MSB som kommer på
remiss till UN sen
Den tekniska utvärderingen ska
genomföras i februari/mars
Ärendet remitterades för
komplettering av ekonomiavdelning
och fastighetsavdelning. Ärendet togs
upp i KS i februari. KS har föreslagit KF
att besluta i enlighet med
medborgarförslaget.
Lärare som varit på utbildning bjuds in
till nämnden under VT18
Förslaget behandlas inför KF beslut
om taxor 2019
En genomlysning pågår tillsammans
med personalen
Fc bokar in Fryshuset till lämpligt
nämndsmöte

