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Munkedals Kommuns värdegrund 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

                                                                                                                                       

                                                                                                       

Ledamöter  

 Anders Siljeholm (M) 

 Christina Tedehag (M) 

Ordförande Karin Blomstrand (L) 

1:e vice ordförande Louise Skaarnes (SD) 

 Mathias Johansson (SD) 

 Anders Persson (SD) 

 Caritha Jacobsson (S) 

 Yvonne Martinsson (S) 

 Inger Orsbeck (S) 

 Lars-Göran Sunesson (C) 

2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

 

  

Ersättare  

 Johanna Espenkrona (M) 

 Linus Svanberg Andersson (M) 

 Anna Höglind (L) 

 Helen Greus (SD) 

 Håkan Skenhede (SD) 

 Sabina Fremark (KD) 

 Jeton Pacolli (S) 

 Emma Utter Eckerdal (S) 

 Gustaf Svedjenäs (V) 

 Karl-Anders Andersson (C) 

 Nina Isenheim (MP) 

 

  

Inkallelseordning för ersättare 

 

För ledamot tillhörande  

nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 

C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 

KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 

MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 

V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 

M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 

L L, M 

SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 

 
Personalföreträdare 

 

Tove Göthberg, Kommunal 

Ingrid Rosell, Lärarförbundet 

Kajsa Olausson, Lärarnas Riksförbund 
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Kallelse/underrättelse 

Rubrik Barn- och utbildningsnämnden 

Tid: fredagen den 25 mars 2022 kl 09:00 

Plats: Gullmarssalen i kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2022-03-22, senast kl. 14:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Yvonne Martinsson (S) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Fredrick Göthberg 

Nr Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av föredragningslista Dnr

4381

Närvarorätt 

personalföreträdare 

2. Månadsrapport 2022 för Barn- och

utbildningsnämnden. Dnr

2022-000001

Närvarorätt 

personalföreträdare 

6 

3. Förstudie - Renovering och utbyggnad av

Dingle förskola Dnr

2021-000181

Närvarorätt 

personalföreträdare 

11

4. Patientsäkerhetsberättelse 2021 -

Elevhälsan Dnr

2022-000074

Närvarorätt 

personalföreträdare 

13

5. Revidering av barn och

utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr

2022-000075

Närvarorätt 

personalföreträdare 

15

6. Initiativärende från Lars-Göran Sunesson

(C) - Upphandlingen av skolskjuts Dnr

2022-000072

Närvarorätt 

personalföreträdare 

35
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7. Redovisning av pågående motioner och

medborgarförslag som ej beretts färdigt

2022 - Barn- och utbildningsnämnden.

Dnr

2022-000004

Närvarorätt 

personalföreträdare 

36

8. Anmälan av delegationsbeslut 2022 Dnr

2022-000005

38

9. Anmälan till huvudman om kränkande

behandling 2022. Dnr

2022-000011

41

10. Anmälan till huvudman om elevs

avstängning 2022 – Grundskolan Dnr

2022-000012

44

11. Anmälan till huvudman om elevs

avstängning 2022 – Frivilliga skolformen

Dnr

2022-000013

46

12. Information till nämnd 2022. Dnr

2022-000006

13. Information från Presidiet 2022. Dnr

2022-000008

14. Rapport från förtroendevalda 2022. Dnr

2022-000009

15. Ekonomi-information till nämnd 2022.

Dnr

2022-000007

16. Information om utredning med två

alternativ, ny 4-6 skola eller

ombyggnation av befintliga skolor. Dnr

2022-000020

17. Information renovering av Hedekas skola

och förskola Dnr

2020-000087

18. Information - Byggnation av förskola på

Brudås. Dnr

2021-000151
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Diarienummer: 2022-000001 

Datum: 2022-03-18 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kristoffer Mattsson 

Förvaltningsekonom 

Ekonomiavdelningen 

Månadsrapport 2022 för 

Barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport per 

februari 2022 för Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Månadsrapporten för februari visar en prognosticerad positiv avvikelse på 

helår mot budget om 850 tkr. Det prognosticerade överskottet beror främst 

på att det inte finns något behov av den utökade tjänsten inom den 

pedagogiska omsorgen, som därför inte har tillsatts. Därtill prognosticeras ett 

överskott inom särskolan, främst LSS, eftersom det under årets början inte 

har funnits några större kostnader inom den verksamheten. 

Prognosen är att 6 000 tkr av den beslutade investeringsramen om 6 600 tkr 

kommer att förbrukas innan årets slut. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan. 

Facklig samverkan 

Facklig samverkan enligt FAS05 

§ 19 2022-03-08

Barnkonventionen 

Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska 

alltid komma i främsta rummet. 

Liselott Sörensen-Ringi 
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Beslutet skickas till: 

Ekonomiavdelning 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildning  
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Månadsrapport febr 2022 
Månadsrapport Barn- och utbildningsnämnden 

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr) 

Nedan presenteras helårsprognosavvikelse per verksamhet mot budget. 

Feb Apr Aug Okt 

Barnomsorg 500 

Grundskola -250

Särskola 350 

Gymnasieskola 0 

Vuxenutbildning 250 

Övrig verksamhet 0 

Total Summa 850 

Barn och utbildningsnämnden visar per februari månad en positiv årsprognos om 850 tkr mot budget. 

Prognosen beaktar inte eventuella effekter av kriget i Ukraina, och inte heller eventuella merkostnader 

eller intäkter kopplat till Covid-19. 

Barnomsorg 

Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. 

Verksamheterna förväntas ha ett överskott om 500 tkr mot budget vid årets slut. Anledningen till det 

8



prognosticerade överskottet är att budgeten för den pedagogiska omsorgen utökats med en tjänst 

som inte har tillsatts eftersom det i dagsläget inte finns något behov av ytterligare en dagbarnvårdare. 

Grundskola 

Grundskola, där förskoleklass och grundskolan ingår, har en negativ årsprognos om 250 tkr. Det 

förväntade underskottet härleds framför allt till höga personalkostnader inom grundskolan på 

Munkedalskolan och Kungsmarksskolan där det i nuläget finns behov av extraresurser. Båda enheter 

prognosticerar dock ett överskott inom särskoleverksamheten, vilket mer eller mindre täcker deras 

förväntade underskott inom grundskolan. 

Särskola 

Särskola innefattar grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola och LSS, alltså fritidshem för elever 

över 12 år, och har en positiv årsprognos om 350 tkr. Det förväntade överskottet beror främst på att 

kostnaderna för LSS i nuläget inte är särskilt höga. 

Gymnasieskola 

Gymnasiet, där IM och det processtekniska programmet återfinns, har en årsprognos på +/- 0. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt 

svenska för invandrare, SFI. Samlat visar verksamheterna ett prognostiserat överskott om 250 tkr för 

året. Anledningen till det prognosticerade överskottet är att personalkostnaderna under årets början 

varit lägre än förväntat. En anledning till det är att verksamheterna har klarat sig utan att ta in vikarier 

vid sjukskrivningar. 

Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet inbegriper politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. 

Årsprognosen är +/-0. 

Åtgärder 
Barn och utbildningsnämnden har ett prognosticerat överskott och är därmed inte i behov av några 

åtgärder. 

Investering -årsförbrukning (tkr) 
 Feb  Apr  Aug  Okt  Budget 2022  

2201 Maskiner Kunskapens hus 400    500 

2207 Inventarier fsk Brudås 1 900    2 000 

2210 IT-system 200    200 

2214 Inventarier Hedekas FSK 1 400    1 500 

2219 Förvaltningsledning 5 ÅR 700    900 

2228 Inventarier Dingle FSK 1 400    1 500 

Summa Alla projekt 6 000    6 600 

 

Av den tilldelade investeringsramen om 6 600 tkr förväntas 6 000 tkr förbrukas innan årets slut. 

Pengarna för investeringsprojekten 2207, 2210, 2214 och 2228 kommer att användas till det som 

projektnamnen antyder, alltså inventarier och IT-system. 

9



Kunskapens hus kommer att använda 400 tkr av den tilldelade ramen i projekt 2201 till inventarier till 

det nya sliprummet som byggs inom vuxenutbildningen. Inom projekt 2219 ”Inventarier BoU” kommer 

investeringsmedlen bland annat användas till att uppdatera klassuppsättningar av bänkar och stolar, 

inventarier till elevcafé och att förbättra både arbetsmiljö och utemiljö. 

På nämndsmötet 220216, § 20 Omfördelning av budget för inventarier till byggprojekt Hedekas 

förskola Dnr 2022-000040, beslutades det att Barn och utbildningsnämnden skulle omfördela 

investeringsmedel internt för att finansiera byggnation av personalrum på den nya förskolan i Hedekas. 

De 600 tkr som inte förväntas utnyttjas enligt prognosen kommer därför att omfördelas till den 

byggnationen. 

Vidare har nämnden äskat över outnyttjade investeringsmedel om 1 700 tkr från föregående år. 

Eftersom renoveringen av Hedekasskolan dragit ut på tiden fanns det inte möjlighet att köpa in alla 

nödvändiga inventarier under föregående år. 1 300 tkr av dessa 1 700 tkr ska därför gå till det tidigare 

investeringsprojektet 2204 ”inventarier Hedekas skola”. Resterande 400 tkr ska komplettera de 600 

tkr som internt omfördelas för att möjliggöra byggnation av personalrum på den nya förskolan i 

Hedekas. 
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Diarienummer: 2021-000181 

Datum: 2022-03-11 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Mia Elofsson 

Avdelningschef förskola 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Förstudie - Renovering och utbyggnad 

av Dingle förskola 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förstudierapporten för 

Dingle förskola. 

Sammanfattning 

Arbetsgruppen för förstudien har tagit fram en förstudie innehållande tidsplan, 

kravspecifikation, investeringsutgifter, verksamhetsvolym och 

driftkostnadskonsekvenser för en renovering och tillbyggnad av Dingle 

förskola. Efter renovering kommer förskolan ha 5 avdelningar med plats för 

90 barn. 

Befintlig byggnad är i stort renoveringsbehov, underhållet har varit eftersatt i 

många år och en del saker är akut, bl.a. värmepumpar och fläktaggregat. 

Fönster, tak och fasad är undermåliga osv. Nuvarande förskola är för liten för 

verksamheten.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Investeringsutgift 

• Projekteringskostnad förstudie ca 1.440.000 kr

(egen nedlagd tid och konsultkostnader)

• Investeringskostnad ca 38 mkr

Driftskostnadskonsekvenser 

Driftskostnad räknat på 35 mkr ca 1 650 000 kr/år. I driftskostnaden ingår 

fastighetsskötsel, administration, el, va, renhållning, larm, försäkring, 

underhåll, myndighetsbesiktning, vägavgift, försäkring samt ränta och 

avskrivningskostnad. 
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År 2021 var driftskostnaden budgeterad till ca 1.2 mkr, inklusive modul och 

avdelningen Brandbilen. Den faktiska driftkostnaden blev högre, ca 1,6 mkr. I 

nuvarande driftskostnad ingår hyra av modul som kommunen inte äger.  

Energiförbrukningen kommer mer än att halveras trots en tillbyggnad på 

402m2. Beräknad energiförbrukning på 65 000 kWh. Elförbrukning år 2021 

var ca 260 000 kWh och år 2020 ca 180 000 kWh. 

Personalkostnader för pedagogisk personal kommer inte att påverkas av om- 

och utbyggnad.  

Barnkonventionen  

Barnen på förskolan har varit delaktiga i att ta fram underlag inför 

kravspecifikationen. Genom intervjuer har de fått ge förslag på både ute- och 

innemiljö. Barnperspektivet har beaktats i hela processen, tex i utformande 

av rum och utemiljö för att underlätta lärande samt bidra till trygghet.  

Inga andra konsekvenser  

    

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Avdelningschef förskola  

Förvaltningschef samhällsbyggnad 

 

Liselott Sörensen-Ringi 

 

 

 

 

Förvaltningschef  

Barn- och utbildningsförvaltningen   

12



 

 

 

 

 

 

 

Förstudie 
 

 

Renovering, tillbyggnad av 
Dingle förskola 

2022-01-07 
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Sammanfattning 
Projektnamn Förstudie renovering och tillbyggnad Dingle förskola 

Projektledare Mia Elofsson 

Projektperiod 2021-01-28―2022-02-09 

Uppdraget 
Arbetsgruppen för förstudien har i uppdrag att ta fram en förstudie 
innehållande tidsplan, kravspecifikation, investeringsutgifter, 
verksamhetsvolym och driftkostnadskonsekvenser.  

Styrning och ledning 

Politisk styrgrupp 
I den politiska styrgruppen har följande personer ingått:  

Nämnd Titel Namn 

Kommunstyrelsen 
Ordförande 
(styrgruppens 
ordförande) 

Jan Hognert (M), ersätts 
2021-09-01 av Christoffer 
Rungberg (M) 

Barn- och 
utbildningsnämnden Ordförande Karin Blomstrand (L) 

Barn- och 
utbildningsnämnden 1:e vice ordförande Louise Skaarnes (SD)   

Barn- och 
utbildningsnämnden 2:e vice ordförande Olle Olsson (KD)   

Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande Matheus Enholm (SD) 
Samhällsbyggnadsnämnden 1:e vice ordförande Lars Östman (M) 
Samhällsbyggnadsnämnden 2:e vice ordförande Per-Arne Brink (S) 

 
Tjänstepersoner:  
Liselott Sörensen-Ringi, förvaltningschef Barn och utbildning  
Mia Elofsson, avdelningschef förskola   
Elisabeth Linderoth, förvaltningschef samhällsbyggnad  
 

Ansvarig tjänsteperson gentemot politiken, tillika samordnare mellan politik 
och förvaltningar: samhällsbyggnadschef Elisabeth Linderoth. 
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Projektgrupp 
Den övergripande projektgruppen har haft till uppgift att samordna och driva 
arbetet framåt samt sammanställa denna rapport. Projektgruppen har bestått 
av följande tjänstepersoner: 

Funktion Titel, förvaltning Namn 
Projektledare Avd.chef BOU Mia Elofsson 
Samordnare 
politik—förvaltning Förvaltningschef, SBF Elisabeth Linderoth 

 
Delprojektledare Projektledare, SBF Mattias Andersson 
Delprojektledare SBF Fastighetschef, SBF Ulrika Johansson 
Ekonom Ekonom, BOU Anna Josefsson 
Verksamhetsrepres Rektor, BOU Gabriella Stenman 
Verksamhetsrepresen Skyddsombud, BOU Pia Karlsson 
   

Förkortningar: kommunstyrelsens förvaltning (KSF), samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), barn- och utbildningsförvaltningen 
(BOU) 

 
Delprojekt/arbetsgrupper 
Förvaltningen till beställarnämnd (barn- och utbildningsförvaltningen) 
respektive utförarnämnd (samhällsbyggnadsförvaltningen) har tagit fram 
underlag beslutad beställning. 

Bakgrund och nuläge 

Bakgrund 
• Kommunfullmäktige beslutade 2014 att det ska byggas en ny förskola i 

Dingle. 2018-11-13 § 196; Kommunstyrelsen beslutade att ge 
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för 
placering av ny förskola i Dingle i anslutning till det planerade vård- 
och omsorgsboendet på Lågum, Dingle.  

• 2019-01-15; beslutade kommunstyrelsen, via ett delegationsbeslut av 
kommunstyrelsens ordförande, att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.   

• 2019-01-21, § 19; SBN fattar beslut att inte bygga fem avdelningar på 
skolområdet, samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda att bygga 
förskola i anslutning till äldreboende på Lågum.   

• 2019-02-25; Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet att 
bygga fem nya förskoleavdelningar på skolområdet.  

• 2020-05-27§47; Barn och utbildningsnämnden tog beslut om 
initiativärende från SD och KD gällande förskola i Dingle. (bilaga 1) 

  
  

Nuläge 
I februari 2022 finns 82 barn fördelat på 5 avdelningar i Dingle. Tre 
avdelningar i huvudbyggnaden, en avdelning i modul och en avdelning i 
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gamla Brandstationen. Avdelningen i Brandstationen är undermålig och ej 
funktionell för verksamheten. På förskolan arbetar 19 (hel och 
deltid) pedagogisk personal samt personal inom måltids- 
och lokalvårdsenheten.    
 
Till rektorsområdet hör även Hällevadsholm förskola med 56 barn fördelat på 
3 avdelningar. När det inte finns plats i Hällevadsholm erbjuds plats på Dingle 
förskola. Utifrån budget beräknas idag 18 platser per avdelning. I Svarteborg 
har antal barn i behov av barnomsorg varit konstant över tid.   
 
Lokalerna är undermåliga och underhåll har inte skett eftersom det sedan 
flera år tillbaka funnits olika beslut gällande omfattande 
renovering/nybyggnation.   

Berörda verksamheter 
De verksamheter som är direkt berörda och har anställda som verkar i den 
aktuella lokalen är Dingle förskola, lokalvårdsenheten, måltidsenheten och 
fastighetstekniker. Även Centrumskolan berörs eftersom den tillfälliga 
byggnaden, där förskolan kommer vara under renoveringen, placeras intill 
skolan.  

Platsens förutsättningar 
På platsen finns idag en förskola och en modul. I samband med planerad 
renovering byggs förskolan till med två avdelningar. För att lekytan ska vara 
tillräckligt stor finns behov av att utöka gården vilket innebär att en befintlig 
gångväg tas bort. Enligt geoteknisk undersökning är markförhållandena goda.  

Dialog har förts med grannar vars tomt angränsar gården.  

Verksamheten uttrycker att platsen är lämplig för förskoleverksamhet. 
Befintlig parkering kommer att användas. 

Risk- och konsekvensanalys  
Utifrån risk- och konsekvensanalysen gjordes en bedömning att det inte är 
möjligt att renovera fastigheten med barnen på plats, då detta skulle medföra 
stora risker för barnens säkerhet. Andra aspekter som beaktades var att det 
även skulle innebära försvårande av byggprocessen samt försämrad 
arbetsmiljö för barn och anställda på förskolan.  

Befintlig byggnad är i stort renoveringsbehov, underhållet har varit eftersatt i 
många år och en del saker är akut, bl.a. värmepumpar och fläktaggregat. 
Fönster, tak och fasad är undermåliga osv. Nuvarande förskola är för liten för 
verksamheten.  
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Analys och förstudieresultat 

Tidsplan  
Projektering har skett parallellt med förstudien då investeringsbudgeten var 
beslutad innan förstudien startade.  

• Systemhandling framtagen till den 2021-11-25  
• Arbetsperiod-granskning, projekteringsmöten: varannan vecka 
• Förfrågningsunderlag, kalkyl + FFU klar till den 14/1 2022  
• Bygglovsansökan 14/1 2022 
• Anbudsperiod 24/1 – 28/2 2022 
• Beräknad byggstart april 2022  
• Färdigställande sommar 2023  

Kravspecifikation  
Utifrån verksamhetens behov (bilaga 6) har ett förfrågningsunderlag 
utformats som specificerar krav gällande ritningar, rum, solcellsanläggning, 
värme och sanitet, ventilation, el, armaturförteckning, brandskydd, mark, 
utrustning, växter, storkök och varukylanläggning.  

Både verksamheten och projektgruppen bedömer resultatet som mycket gott. 
Verksamheten får 5 likvärdiga avdelningar som är flexibla. (Se bilaga 2-5) 

Verksamhetsvolymer  
• 5 avdelningar för 90 barn och 18–20 pedagoger 
• Möjlighet till att bygga till en extra avdelning för 18 barn med personal 
• Tillagningskök 
• Personalutrymmen för personal i den pedagogiska verksamheten, 

måltidsenheten samt lokalvård 
 
Total yta bygnad:1111 m2 

Kostnader 

Investeringsutgift 
• Projekteringskostnad förstudie ca 1.440.000 kr                                

(egen nedlagd tid och konsultkostnader)  
• Investeringskostnad ca 35 mkr 
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Driftskostnadskonsekvenser 
Projekteringen har skett efter byggnadens förutsättningar och resulterat i ett 
slutresultat efter de nya lagkrav som finns. 

Driftskostnad räknat på 35 mkr ca 1 650 000 kr/år. I driftskostnaden ingår 
fastighetsskötsel, administration, el, va, renhållning, larm, försäkring, 
underhåll, myndighetsbesiktning, vägavgift, försäkring samt ränta och 
avskrivningskostnad. 

Förändras investeringskostnaden med 5 mkr innebär det en förändring av 
årshyran med 150 000 kr/år 

År 2021 var driftskostnaden budgeterad till ca 1.2 mkr, inklusive modul och 
avdelningen Brandbilen. Den faktiska driftkostnaden blev högre, ca 1,6mkr. I 
nuvarande driftskostnad ingår hyra av modul som kommunen inte äger.  

Energiförbrukningen kommer mer än att halveras trots en tillbyggnad på 
402m2. Detta till följd av ett nytt bergvärmesystem, smart ventilation som 
återvinner luften och solceller på tak. Spillvärmen från frysrummet tas till 
vara och går ner i bergvärmehålet. Beräknad energiförbrukning på 65 000 
kWh. Elförbrukning år 2021 var ca 260 000 kWh och år 2020 ca 180 000 
kWh. 

Personalkostnader för pedagogisk personal kommer inte att påverkas av om- 
och utbyggnad. Lokalerna blir nu mer samlade vilket underlättar samarbete, 
men redan idag samverkar avdelningarna dagligen i samband med öppning 
och stängning. De tillfällen då det är färre barn slås avdelningar ihop för att 
klara att bemanna förskolan under öppettiderna. Det samma gäller vid 
personals sjukdom då vikarie endast tas in om det inte är möjligt att flytta 
personal eller slå samman avdelningar.  

För måltidsenheten är det förskolans antal portioner som styr 
förutsättningarna vilket inte förändras efter renovering och tillbyggnad av 
förskolan i Dingle. 

För lokalvårdsenheten är det ytan på förskolan som avgör hur många timmar 
som behövs. Ytan kommer inte att bli mindre även om lokalerna nu är 
sammanhängande och bedömningen är att samma antal timmar som tidigare 
kommer att behövas.  

Förslag till plan för fortsatt arbete 
Förfrågningsunderlaget ligger ute. Modulerna placeras inom kort och 
inflyttning planeras till slutet av mars. Arbetet fortsätter med om- och 
tillbyggnad utifrån delaktighet och kommunikation med de berörda 
verksamheterna. Berörda nämnder informeras fortlöpande.  Vårdnadshavare 
och övriga berörda verksamheter informeras.  
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Bilaga 1: Politiskt beslut 
§ 87 Dnr 2020-000114   

Information / Beslut om styrgrupp för 
investeringsprocess för förskola i Dingle  
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningschefen för samhällsbyggnad informerar om statusen för projektet 
om förskola i Dingle. Hon informerar att samhällsbyggnadsnämnden tagit 
beslut om en utredning om en renovering samt visar vad förvaltningen 
kommit fram till i den utredningen. Hon informerar också om budgetbeslutet i 
kommunfullmäktige den 28 september där kommunfullmäktige beslutade om 
en investeringsbudget på 15 miljoner kronor 2021 samt 6 miljoner kronor i 
plan 2022.   
  
Yrkanden  
Karin Blomstrand (L): Besluta att starta upp investeringsprocess för att 
reinvestera och nyinvestera Dingle förskola på befintlig plats.   
  
Besluta att det är barn- och utbildningsnämndens presidium som 
representerar barn- och utbildningsnämnden i styrgruppen. Skicka beslutet till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen så att de kan tillsätta 
representanter i styrgruppen.   
  
Eftersom det finns medel avsatt i investeringsbudgeten 2021 anser vi att 
finansiering till förstudien är klar.   
  
Caritha Jacobsson (S): Tillägg att styrgruppen löpande ska informera 
nämnden  
  
Mathias Johansson (SD): Bifall till Caritha Jacobsson (S) tilläggsyrkande.   
  
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.   
  
Ordförande ställer proposition på Caritha Jacobssons (S) tilläggsyrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
 Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta upp investeringsprocess för 
att reinvestera och nyinvestera Dingle förskola på befintlig plats.   
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det är barn- och 
utbildningsnämndens presidium som representerar barn- och 
utbildningsnämnden i styrgruppen. Skicka beslutet till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen så att de kan tillsätta 
representanter i styrgruppen.   
  
Eftersom det finns medel avsatt i investeringsbudgeten 2021 anser vi att 
finansiering till förstudien är klar.  
  
Barn och utbildning beslutar att styrgruppen löpande ska informera 
nämnden   
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunsekreterare  
Nämndsekreterare för samhällsbyggnads  
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Bilaga 2: Planritning 
 

 

24



Bilaga 3: Utemiljön 
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Bilaga 4: Rumsbeskrivning 
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Bilaga 5: En avdelning 
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Bilaga 6: Verksamhetens behov 
Lokaler 
Förskolans lokaler ska planeras utifrån en flexibilitet om 5-6 grupper.  
Barnen ska kunna ha inflytande och påverka sin dag med möjlighet att växla 
mellan olika aktiviteter under dagen. Det ska finnas möjlighet för barnen att 
använda sin fantasi och kreativitet i lärandet både inne och ute. Viktigt att så 
få rum som möjligt är genomgångsrum. Fönster eller altandörr ner till 
markyta som tar vara på ljuset och binder ihop ute- och innemiljö.  Väggar för 
dokumentation  
Rejäla diskbänkar i både barn och vuxenhöjd. Vattenränna, som går att 
stänga och behålla vattnet, istället för handfat  

Det ska finnas samtalsrum, materielrum och arbetsrum.  

Entréer/kapprum, kapprumsinredning  
Barnen ska i sina entréer mötas av en välkomnande och väl omhändertagen 
miljö med närhet till avdelningen så att barnen själva kan gå ut och börja klä 
på sig. Här ska finnas plats för dokumentationsytor för verksamhetsinfo till 
föräldrar. Här ska finnas plats barnens ytterkläder, regnkläder och extra 
kläder. Här ska vara tydligt för varje barn var de har sina kläder. Personal ska 
ha skåp för arbetskläder. Groventré med torkskåp och plats för skor och 
stövlar samt regnkläder. Det ska finnas tvättställ i lågt sittande höjd 
anslutning till entrén. Där ska barnen kunna tvätta händerna och hämta 
vatten att dricka. Utanför entrédörren ska det finnas en utkastare där barnen 
kan skölja av sina stövlar. Det behöver finnas toaletter i anslutning till entrén.  
  

Avdelning  
Utformningen av avdelningarna ska vara flexibel så att det inte begränsar 
ytan till en viss ålder. Avdelningarna ska vara anpassade till blandade 
barngrupper i åldrarna 1-5 år. Ett större rum på varje avdelning där man kan 
göra rum i rummet så att de små barnen kan vara upptagna av olika 
aktiviteter men ändå vara nära en pedagog Rummen ska vara föränderliga 
och inte ha ett givet användningsområde, möjlighet att ha flexibla 
väggar, tex skjutdörrar. I rummet där barnen kan sova behöver det finnas 
plats för madrass och kuddförvaring. Viktigt att beakta att madrasserna får 
plats på golvet och att väggarna isolerar från ljud. På avdelningen ska det 
också finnas ett skötrum med toalett. Det är viktigt för personalen att ha 
uppsikt över de olika rummen. Det är också viktigt att barnen kan se mellan 
de olika ytorna på förskolan.   
 
Höj och sänkbara skötbord, toaletter  
Alla skötrum ska förberedas för ett höj- och sänkbart skötbord eller skötbord 
med tillhörande stege. Viktigt att se över förvaring av barnens blöjor, 
pappersvaror som behövs i samband med blöjbyte. Det behöver finnas 
en tvättränna i låg höjd där barnen kan tvätta händerna. Till skötrummet 
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kopplas två toaletter, en med hög och en med låg toalettstol. På toaletterna 
placeras handfaten på låg höjd.   
 
Ljus/Belysning    
Stort ljusinsläpp från fönster i olika rum, fönsternischer rekommenderas i 
rum på marknivå. En bra belysning bidrar till en god arbetsmiljö. 
 Allmän belysning med dimmer. Belysning vid ytterdörrar. Persienner och 
markiser i utsatta fönster. Alla fönster ska vara av säkerhetsglas med 
god barnsäkerhet.   
 
Administrativa ytor  
Funktion för olika verksamhetsmöten med upp till 20 deltagare. Förråd till 
kontorsmaterial.  
  

Personalytor  
Skåp för personalen att hänga av sina ytterkläder. Det bör finnas 
personaltoaletter i anslutning till avdelningarna eller i personalutrymmen.  
All personal på förskolan använder samma pausrum, vilket ska vara större än 
det är idag, och det ska finnas möjlighet att förvara och värma medhavd 
mat. Det ska finnas diskmöjligheter.  Plats utanför arbetsrum för 
nätverksskrivare/kopiator samt arbetsbänk där man kan förbereda material. 
Här behöver även finnas plats för lamineringsmaskin. Större rum för APT med 
all personal behövs. Här behövs en projektor samt möjlighet att sitta på stolar 
för vuxna. Önskemål att lekhallen görs om till arbetsrum med plats 
för flera datorer.   

Möten på förskolan 
Typ  Frekvens  Antal pers  Tid  Var   Övrigt  

Avd. 
planering  

2 ggr/v  3-5  2h fm o em  Konferensrum
/ samtalsrum  

  

Kan vara med 
extern part, 2 
möten pågår 
samtidigt  

APT  1 ggr/mån  18-20  Fr 16:30  konferensrum    

Enskild 
planering  

Tis-fre  1-2  13:00-15:30  samtalsrum    

Övriga möten  1 ggr/v  8-10  Dagtid  Konferensrum
 Arb.rum  

Kan vara med 
extern part,  

Paus/rast/vila  1ggr/dag/pers  5-7  Dagtid   Pausrum    
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Utemiljö  
Enligt Boverket finns inga generella rekommendationer för hur stor yta ett 
barn behöver. Forskning visar dock att den totala friytan bör överstiga 3000 
m2. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt 
att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras 
behov.  Viktigt att utemiljön ska vara så naturlig miljö som det går.   
Bra belysning och vindskydd eller kåta med möjlighet till måltider 
utomhus. En stor kulle där barnen kan åka pulka är önskvärt.  

Barnen bör inte ha tillgång att kunna vistas bakom avdelningen Raketen 
eftersom det är ett dolt ställe där det lätt kan hända att barnen råkar ut för 
mobbning eller kränkande behandling. Det är viktigt att vuxna kan ha 
överblick över gården och det är även viktigt att tänka på grindarnas 
placering utifrån att det ska vara lätt för personalen att ha uppsikt över 
grindarna.  

Cykelförrådet ska ha två dörrar där barnen kan köra ut cykeln genom ena 
dörren och köra in genom den andra. Som det ser ut idag, blir det krockar vid 
dörren när barnen kör in och ut samtidigt genom den enda dörren.  

Utemiljöerna ska stimulera till fysiska aktiviteter och bjuda in till lek i 
samverkan med andra. På gården ska barnen utifrån ålder och förmåga ges 
möjlighet att balansera, åla, krypa, rulla, klättra, hänga och gunga. Små 
asfalterade cykelvägar önskas.  

Utemiljön ska vara anpassad utifrån barnens ålder på förskolan. Viss del av 
gården kan vara mer utmanande och spännande för de äldre barnen och viss 
del av gården kan vara mer anpassad efter de yngre barnen.   

Vattenutkastare ska finnas vid entrén till förskolan. Här ska det vara möjligt 
att skölja av smutsiga stövlar och koppla på en slang till vattenlek på gården. 
Lättillgängligt vatten och eluttag ska finnas i denna zon. Utemiljön ska 
förberedas för en yta där barnen kan använda sig av vatten för att upptäcka, 
hälla, leka, blanda och experimentera gärna en vattenränna.   

Viktigt att lekar inte krockar med varandra, utan att man får möjlighet att 
leka utan att komma i konflikt med andra om ytan.  

Plats ska finnas där förskolan kan ha pedagogiska trädgårdar, gärna odla i 
upphöjda planteringar. Det är viktigt att hänsyn tas till att det ska vara lätt 
att sköta därför krävs närhet till vatten. Grill/samlingsplatser.  

På gården måste det finnas skugga/solskydd på flera platser. Särskilt viktigt 
är det på platser där de små barnen vistas länge så som i en sandlåda.  

Möjlighet ska ges till vila ute, under tak och bör vara placerad så att inte de 
sovande barnen blir störda. Alternativ tak utanför hemvist.   
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Barnens tankar och delaktighet  

Efter intervjuer och trygghetsvandringar med barnen har följande önskningar 
identifierats:  

• Toaletter som känns trygga att gå in på.  
• Bilbanor där man kan köra med bilar traktorer och tåg.  
• Lekhall.  
• Inga trånga utrymmen mellan bodar och hus där man kan knuffas.  
• Stora fria ytor.  
• Cykelbana med övergångsställen och trafikmärken.  
• Färgglada sandlådor.  
• Hinderbana.  
• En klätterställning.  
• Regnbågsrutschkana.  
• Kompisgungor.  
• Karusell.  
• Vattenlek och måla (område)  
• En koja.  
• En kub.  
 

Teknik och säkerhet 
Det ska finnas tillgång till information- och kommunikationsteknik i hela 
byggnaden för både barn och vuxna och projektorer på samtliga avdelningar 
och konferensrum. Det ska finnas ladd-stationer eller möjlighet att ladda 
digitala verktyg.   
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2021 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
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Sammanfattning 
 

Mål 2021  
1. Fungerande rutin vid elevs in- och utflytt.  
2. Fungerande rutin för hantering av avvikelser 
3. Fungerande rutin för egenkontroll 
4. Remisshantering och vårdförlopp för skolbarn behöver förtydligas i samarbete 

mellan kommun och region. (psykolog och logoped)  

De viktigaste åtgärderna som vidtagits 
Skrivelse tillsammans från vårdsamverkansgruppen Munkedal gällande 
logopedutredningar (bilaga 2). Samtal kring skollogopeds uppdrag/ rutin för 
språkutredningar har vid upprepade tillfällen förts i den centrala elevhälsan för att 
förtydliga rutiner.  
Elevhälsoplanen har kompletterats med ett avsnitt gällande sekretesslagstiftning. Rutin 
för in- och utflytt, hantering av avvikelser och egenkontroll har upprättats.  
Verksamhetschefen har informerat vårdgivaren om EMIs verksamhet. 

De viktigaste resultaten som uppnåtts 
Alla elever där vårdnadshavare tackat ja, har fått vaccinationer enligt basprogrammet 
och det är nu säker förvaring av vaccin inom alla rektorsområden. Vi har en god vacci-
nationstäckning med få vårdnadshavare som tackar nej.   
En tydligare fördelning av uppdrag och ledningsansvar för all personal som omfattas av 
HSL har tagits fram.  
Trots covidpåverkan i form av distansstudier och hög frånvaro, har alla hälsosamtal ge-
nomförts. Även alla läkarmottagningar har kunnat genomföras. 

En blick framåt 
Munkedals kommun har tecknat ett avtal tillsammans med regionen och andra kommu-
ner om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Detta är ett digitalt journalsystem som 
kommer att ersätta nuvarande journalsystem PMO och underlätta samverkan med aktö-
rer inom regionen samt vårdnadshavare. Under nästa år kommer vi att delta i olika grup-
per som arbetar med att ta fram programmet.  

MLA-uppdraget delas från och med 2021 på två av skolsköterskorna och kommer under 
2022 att omförhandlas med sikte på att en skolsköterska har detta ansvar.  
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Skolläkarens avtal löper ut i juni 2022 och ny rekrytering startar under våren.  

Det pågår en skolutredning angående framtida skolbyggnader i centrala Munkedal, här 
blir det viktigt att elevhälsans perspektiv beaktas utifrån behov av rum för den medi-
cinska verksamheten.  

 

Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med pa-
tientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med 
att förbättra patientsäkerheten.  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att syste-
matiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att inform-
ationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. § 3 Patientsäkerhetsberättelsen bör 
utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen 
ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 

 
I Munkedals kommun finns 6 grundskolor med två särskoleenheter, 1 gymnasieskola, in-
troduktionsprogram samt gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Antal elever på samt-
liga grundskolor är 1224 och för gymnasieskolan 49. 

 
Elevhälsans medicinska insatser (EMI) är ett eget verksamhetsområde inom skolan. 
Barn- och utbildningsnämnden har vårdgivaransvar och ansvarar för att utse verksam-
hetschef för de medicinska insatserna. Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens 
behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses (HSL § 29). 
I det konkreta arbetet delegeras uppdrag gällande vård, diagnostisering och behandling 
till skolsköterskor, logopeder och psykolog inom elevhälsans. Medicinskt ledningsansva-
riga skolsköterskor (MLA), logopeder och psykolog planerar, leder, kontrollerar, doku-
menterar och redovisar resultat i samarbete med verksamhetschef.  
Under 2021 har elevhälsans medicinska del utgjorts av två skolsköterskor på vardera 
100 % och två på vardera 80%. Skolläkare är anställd på konsultanställning och finns 
tillgänglig för konsultation mellan de inbokade skolläkarmottagningarna. Alla skolsköters-
kor är utbildade distriktssköterskor. Inom elevhälsan finns även en logoped på 100% 
samt en skolpsykolog på 100% som också hör till hälso- och sjukvårdens område. Verk-
samhetschefen är anställd som elevhälsochef och ansvarar för den centrala barn- och 
elevhälsan i kommunen. Kommunen har även en logoped på 100% riktad mot förskola 
och Familjecentral. 
Från 2020 omfattar patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats även 
skolpsykologens och logopedernas hälso- och sjukvårdsinriktade delar. För logoped och 
psykolog omfattar hälso- och sjukvårdsbegreppet uppdrag som innebär att undersöka, 

Barn- och utbildningsnämnd

Förvaltningsledning

Kunskapens hus
Processtekninska 

gymnasiet

Hällevadsholmsskola
Centrumskolan

Hedekas skola
Bruksskolan

Munkedalsskolan
(inkl. särskolegrupp)

Kungsmarksskolan
(inkl. särskolegrupp)
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utreda eller behandla ett barn/ en elev utifrån respektive legitimationskompetens. Upp-
drag som inte gäller enskilda individer omfattas inte, till exempel fortbildning eller verk-
samhetsutveckling. Detsamma gäller konsultation på en mer generell nivå, där det inte 
är direkt kopplat till en individ. 
  

 

Struktur  
Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. § 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap.   
Beskriv övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet i syfte att säkra verksamhetens kvalitet. 
Ange hur dessa mål och strategier har koppling till resultat från tidigare år. Sträva efter mätbara mål och att 
strategier är kopplade till målen. 

Hälso- och sjukvårdens mål, en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, 
innebär bland annat att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans värdighet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. God kvalitet inom hälso- och sjukvård innebär att vår-
den ska vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och 
jämlik. Den ska ges inom rimlig tid och det ska finnas ett långsiktigt kvalitetsarbete. 
 
 
Mål 1: Fungerande rutin vid elevs in- och utflytt.  
Strategi: Tillsammans med skoladministratörer och rektorer hitta former för att in-

formation om nyinflyttade, avflyttade eller saknade elever delges skolskö-
terska. 

 
Mål 2:  Fungerande rutin för hantering av avvikelser 
Strategi: Regelbundna EMI-träffar med verksamhetschefen där genomgång och ana-

lys av avvikelser mm tas upp, 4ggr/läsår  
Alla avvikelser sammanställs och avidentifieras i ett gemensamt dokument 
som ligger på Teams. Här ses även de åtgärder som vidtagits varje enskilt 
år. Detta för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet. En gemensam diskussion av en avvikelse ska ske 
nästkommande möte. 
 
 

Mål 3:  Fungerande rutin för egenkontroll 

Strategi: Egenkontrollen läggs in i ett årshjul. Skapa checklistor för vad som ska 
kontrolleras även för logoped och psykolog.  

 
Mål 4: Remisshantering och vårdförlopp för skolbarn behöver förtydligas i samar-

bete mellan kommun och region. (psykolog och logoped)  
Strategi: Ta upp frågan på vårdsamverkan. Delta i möten kring Vägen in, en ny 

verksamhet som ska styra remisser mm. Genom deltagande i FVM-nätverk 
utforma medicinska riktlinje tillsammans med barnöverläkare i regionen.  
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Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. § 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. § 2, p 1 
Beskriv kort roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och egenkontroll av patientsäkerhetsarbetet på 
olika nivåer. Inkludera stödfunktioner inom patientsäkerhet. 
 

 
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att arbetet skall 
utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet och ska bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och an-
mäler händelser till verksamhetschefen som rapporterar till nämnden samt anmäler ris-
ker som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) till IVO, In-
spektionen för vård och omsorg (HSLF-FS 2017:41). 
Alla är skyldiga att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. MLA gör risk- och hän-
delseanalyser tillsammans med skolläkare och ansvarar för att arbetssätt och metoder 
ändras så att inga vårdskador uppstår. Rutiner och riktlinjer för kvalitetsarbetet inom 
elevhälsans medicinska insats utarbetas gemensamt av MLA, skolläkare och verksam-
hetschef och revideras en gång per år. 
 

vårdgivare

•Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
elevhälsans medicinska insats. Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret 
för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 

verksamhetschef

•Elevhälsochef är verksamhetschef  och har ansvaret för att medarbetarna har rätt kompetens, 
får fortbildning, ansvar och befogenheter för att kunna bedriva en vård av god kvalitet. Ansvarig 
för Lex Maria

•Den person som tillsynsmyndighet, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), elever, föräldrar 
och personal ska vända sig till när det gäller frågor som rör verksamheten. 

MLA

•Skolsköterskor, logoped och psykolog har delegerats ansvar för enskilda medicinska 
ledningsuppgifter enligt överlåtelseavtal (se bilaga 1-3). 
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Från Vägledning för Elevhälsan 
 
Varje år sker egenkontroll av läkemedelshantering, lokaler och utrustning samt stickprov 
och granskning av dokumentation. Årshjul finns för skolsköterskornas arbete och tid är 
avsatt för professionsträffar var tredje vecka.  
 

PMO (Profdoc Medical Office) 
Elevhälsans medicinska del samt psykolog och logoped har skyldighet att föra journal en-
ligt patientdatalagen och i Munkedals kommun används PMO som är ett journalsystem 
för verksamhet och administrativt stöd för elevhälsan. Det finns två administratörer för 
PMO inom elevhälsan och Linda Bjurhoff har huvudansvar för de medicinska insatserna. 
Inom förvaltningen finns även systemansvarig Elin Hedlund som har det övergripande 
ansvaret för journalsystemet. 
PMO-administratörens uppdrag är att: 

• Ge support till skolsköterskor samt övrig personal inom elevhälsan  
• Kontinuerligt uppdatera gällande nyheter och förändringar i systemet  
• Underhålla med anpassningar i systemet till verksamheten, till exempel att admi-

nistrera enheter, användare, journaltyper, behörighetsnivåer  

Systemansvarigs uppdrag är: 
• Ansvara för att berörda användare har de behörigheter i systemet som behövs för 

sitt arbete  
• Kontinuerligt kontrollera att datasäkerheten följs  
• Vara en länk till CGM-dataföretaget för PMO samt arbeta med IT-administratör  

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  
Skolsköterskorna har under året uppdaterat den gemensamma mapp som innehåller ruti-
ner för dokumentation, vaccinationer, läkemedelshantering, hörselscreening, synkontrol-
ler mm. Vägledning för Elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket) för skolsköterskor 
och skolläkare har använts som stöd i det dagliga arbetet. 
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Inom Fyrbodal finns ett MLA-nätverk för skolsköterskor som träffas 2 gånger per termin 
och där diskuteras arbetssätt, metoder, kvalitetsgranskningar, lagar och regelverk. En 
representant från skolsköterskorna deltar på mötena och delger sedan övriga. Under 
2021 har träffarna genomförts digitalt. 
Logopeder och psykolog deltar i nätverksmöten med andra kommuner (ej MLA-nätverk).   
Sköterskorna arbetar tillsammans i par om två vid vaccinationer. Skriftligt samtycke in-
hämtas från vårdnadshavare inför vaccinationer och skannas därefter in i elevens jour-
nal.  
Skolsköterskor har rutiner för remisshantering, överlämning till annan verksamhet eller 
stadie, skola i annan kommun, mottagande i särskolan och egenvård. 
Samverkan sker med BVC, BUP, Ungdomsmottagning och Munkedals vårdcentral.  
Inför hälsobesöken i åk F, 2, 4, 6 och 8 skickas information till vårdnadshavare om inne-
håll och syfte med besöken. Hälsouppgift till föräldrar att fylla i skickas hem i åk F, 4 och 
7. 
Dokumenthanteringsplan för elevhälsan finns och elektronisk överföring av skolhälso-
vårdsjournaler sker via PMO till skola i annan kommun. Om mottagande skola använder 
sig av annat journalsystem sänds skolhälsovårdsjournalen som pappersutskrift. Om pap-
persjournal finns upprättad på eleven sänds denna per post. Vid överlämnande till gym-
nasiet i Uddevalla eller Munkedal lämnas pappersutskrift och pappersjournal över till 
mottagande skola vid fysiskt möte för överrapportering. Inför journalöverföring/överläm-
nande av journal ska vårdnadshavare ha lämnat samtycke till detta vilket skannas in och 
dokumenteras i elevens journal.  
Skolsköterskor, logoped och skolpsykolog har haft regelbundna möten (EHT/teamträf-
far/elevhälsofortbildning) med den samlade elevhälsan för samverkan kring elever i be-
hov av särskilt stöd  
Under läsåret genomfördes hälsobesök i förskoleklass och årskurserna 2, 4, 6, 8 och års-
kurs 1 på gymnasiet. Skolsköterskorna träffar alla elever enligt basprogrammet. Kontroll 
av att remisser som skrivs utifrån hälsosamtalen och hälsobesöken får svar inom rimlig 
tid har gjorts. Kontrollen sker genom bevakning i PMO.  
Utöver basprogrammet finns skolsköterskorna tillgängliga på öppen mottagning för en-
klare vård samt relevanta besök inom skolsköterskans arbetsområde enligt elevs och/el-
ler vårdnadshavares önskemål. Kontroller utförs även inför utredningar av pedagogisk el-
ler medicinsk karaktär efter att samtycke inhämtats från vårdnadshavare vilket doku-
menteras i elevens journal. 
Vaccinationer dokumenteras i nationella vaccinationsregister via PMO.   

Medicinsk utrustning  
• Blodtrycksmanschetter har köpts in och kontrolleras av tekniker från bolaget. 
• Audiometrar kontrolleras årligen av tekniker från ett privat bolag.  
• Kylskåp kontrolleras dagligen eller när skolsköterskan arbetar på mottagningen.  
• Instrumenten desinficeras på vårdcentralen.  
• Riskavfall lämnas till vårdcentralen. 
• Utgångna läkemedel lämnas till apoteket och full behållare för stickande och skä-

rande föremål lämnas till vårdcentralen eller apoteket. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
Beskriv vilka processer/områden som identifierats där samverkan har skett för att förebygga att patienter drab-
bas av en vårdskada. Ex. överenskommelser mellan olika vårdenheter, medicintekniska enheter, mellan primär-
vård och sjukhus samt mellan kommuner och landsting. 
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Skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och logoped samverkar med hälso- och vårdin-
rättningar vad gäller remisser och konsultationer. Intern samverkan sker inom skolan 
med all personal och det är av stor vikt att personalen som lyder under hälso- och sjuk-
vårdslagen får kännedom om nyinflyttade elever, eftersom det annars finns risk att vård-
skador inträffar.  
 
Logoped som arbetar i förskolans centrala barnhälsa har ett nära samarbete med kom-
munens BVC. Det är BVC som skickar remisser till exempelvis logopedmottagning och 
som har huvudansvar för vårdkontakter. Logoped i barn- och elevhälsa samarbetar med 
logopedmottagningarna genom samtal om rekommenderade insatser i förskola, skola re-
spektive hemmet. Kontakt mellan enheter sker alltid med vårdnadshavares samtycke. 
Liknande samarbeten förekommer med till exempel habilitering och BUP.  
 
 
Samverkar sker med både interna och externa aktörer: 

• Samarbete sker med elever och vårdnadshavare.  
• Samverkan med barnhälsovården vid informationsöverföring (med vårdnadsha-

vares medgivande) vid skolstart. 
• Samverkan mellan skolor vid skolbyte. 
• Samverkan med skolans elevhälsoteam (EHT) 
• Samverkan med övriga MLA i v8, regelbundna nätverksträffar. 
• Samverkan med regionen och andra aktörer inom kommunen 
• Verksamhetschefen deltar regelbundet i Närsjukvårdsmöten tillsammans med 

chefer från regionen och Välfärdsförvaltningen. 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Beskriv hur patienterna och deras närstående har erbjudits möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet.  

EMI ansvarar för ett gott samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga re-
sultat av vård och behandling. Patienten bör alltid informeras om det som rör hen och in-
formationen skall vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när 
man bedömer detta som viktigt. Patienten skall ha medinflytande som med tiden, eller 
under vissa omständigheter, övergår till ett självbestämmande. Hänsyn tas till sekretess 
och tystnadsplikt. En välinformerad patient upplever ofta en större känsla av trygghet.  
Inför hälsosamtalen informeras vårdnadshavare och ges möjlighet att lämna in en hälso-
uppgift där det finns möjlighet att ta upp frågor som känns angelägna. Vårdnadshavare 
erbjuds att delta vid hälsosamtalen med elev i förskoleklass samt vid vaccination i åk 2. 
Samtycke till vaccinering från vårdnadshavare inhämtas alltid innan vaccination. Vid en 
utredning tas anamnes från vårdnadshavare och elever för att få en helhetsbild. Vid be-
hov tas anamnes även vid bedömningar.  
 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
Beskriv hur hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar risker för vårdskador samt händelser som har eller 
hade kunnat medföra en vårdskada. Beskriv hur avvikelserapporter har sammanställts och analyserats.  
En samlad analys redovisas under rubriken resultat och analys. 

42



Skolsköterskor, skolläkare, logoped och psykolog rapporterar risk för vårdskada till verk-
samhetschefen genom blanketten Avvikelserapport. Under hösten 2020 togs en ny blan-
kett fram för att underlätta avvikelserapportering. Rapporterna analyseras under EMI-
träffar där verksamhetschef, skolsköterskor, psykolog och logoped deltar. Verksamhets-
chefen rapporterar inkomna avvikelser till Barn- och utbildningsnämnden (from januari 
2021). Skolläkaren träffar skolsköterskorna en gång i månaden för att lyfta frågeställ-
ningar från de olika mottagningarna. Logoped och psykolog har möjlighet för samverkan 
vid dessa möten. En av sköterskorna är sammankallande.  
Personalen uppmanas att även skriva avvikelserapport när arbetet inte hinns med eller 
om det uppdagas att arbete missats på grund av andra anledningar. Avvikelser ska rap-
porteras till verksamhetschefen snarast vid allvarlig händelse och sammanställs årligen i 
patientsäkerhetsberättelsen. Avvikelser dokumenteras även i PMO.  
 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  
Beskriv hur klagomål och synpunkter, som kommer direkt till verksamheterna, eller via Patientnämnden och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sammanställts och analyserats. En samlad analys redovisas under 
rubriken resultat och analys. 

Synpunkter och klagomål kan fyllas i digitalt på kommunens hemsida under den gemen-
samma klagomålshanteringen och diarieförs därefter. Klagomål som kommer via kom-
munens klagomålshantering eller på annat sätt kommer till verksamhetschefen analyse-
ras vid EMI-träffar och sammanställs i Patientsäkerhetsberättelsen.  
Klagomål och synpunkter som kommer in direkt från vårdnadshavare till t.ex. någon 
inom HSL eller personal på en förskola/skola meddelas verksamhetschef och dokumente-
ras i teamsmapp. Sammanställs i patientsäkerhetsberättelsen. Personal som mottar kla-
gomål från vårdnadshavare ska informera om klagomålshanteringen på munkedal.se.   
Frågor och klagomål kan även tas upp på EHT på skolan och dokumenteras i PMO.  

 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 
Beskriv vilken egenkontroll för ökad patientsäkerhet som genomförts samt i vilken omfattning och frekvens. 
Resultat och analysen redovisas under rubriken resultat och analys. 

 

Egenkontroll Omfattning Källa/vem 
Medicinsktekniska produkter; 
audiometer, våg, blodtrycksman-
chett,  

1 ggr/år 
 
 

Extern konsult 
 

Förvaring av journaler 1 ggr/år Dokumenthanteringsplan 

Loggkontroller, behörighet, 
backup, lagring,  

1 ggr/mån PMO systemansvarig 

Temperaturkontroll kylskåp Varje arbets-
dag 

Skolsköterska 

Rapportering av avvikelser 2 ggr/år Verksamhetschef 

Vaccinationsprocessen: 
• Rätt antal enligt klasslista 
• Medgivande/påminnelse 

1 ggr/år samt 
vid varje 

PMO/ Skolsköterska 
(Är 2 sköterskor vid varje vac-
cination) 
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• Rätt vaccin 
• Handhavande  
• Dokumentation 

vaccinations-
tillfälle 

Psykologiska test  
(och diagnostik, vård och behand-
ling) 
Tester och kartläggningar utifrån evidens 

1ggr/år Genomförs tillsammans med 
verksamhetschef vid vårtermi-
nens slut 

Inventering av logopediskt 
material (tester, aktuell diagnostik, 
behandling) 

1ggr/år och 
kontinuerligt 

Genomförs kontinuerligt vid be-
hov samt vid professionsträff 
vid vårterminens slut 

Hälsobesöksprocess, inkl dia-
gnostik och hälsoundersökningar 

1 ggr/år Sköterska kontrollerar gente-
mot klasslista och basprogram 

Läkemedel: 
• Datumkontroll 
• Delegation 
• Läkemedelslista 
• Förvaring 

2 ggr/år Skolsköterska enligt checklista 

 
Process - Åtgärder för att öka patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    
Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits kopplat till mål, strategier och resultat dvs. strategiska åtgärder som ni 
har genomfört för att nå era mål. 
Beskriv även arbetssätt, verktyg, åtgärder och samarbeten som har haft betydelse för att förbättra patientsä-
kerheten under året.  

Skolsköterskorna träffas en gång i månaden på professionsmöten för information, åter-
koppling av avvikelser, implementation av nya rutiner och riktlinjer samt föreläsningar. 
EMI och skolläkaren, som är konsult, träffas ca 1ggr/termin samt vid behov. Medicinskt 
ledningsansvariga ingår i ett EMI-nätverk i GR och i VG. Arbetet i nätverket är profess-
ionsmöten där nyheter och information delges och erfarenheter och allvarliga avvikelser 
diskuteras. Detta återförs sedan till verksamheten på professionsmöten för gemensamt 
lärande. Egenkontroller för den medicinska delen av elevhälsan utformas och genomförs 
gemensamt för en ökad likvärdighet och patientsäkerhet. Arbetet med patientsäkerhet 
handlar i hög grad om betydelsen av en god struktur i det dagliga arbetet, att inhämta 
ny kunskap och ha en vilja att ändra arbetssätt. En god struktur i mottagningsarbetet, 
basprogram, vaccinationsprocess och årshjul ger goda förutsättningar för en hög patient-
säkerhet. EMI har ett medvetet och aktivt deltagande i att upptäcka och rapportera avvi-
kelser. Antalet avvikelser har ökat sedan 2019. Avvikelserna har tagits upp på profess-
ionsmöten för information och reflektion i syfte att lära av de fel som uppkommit med 
målet att det inte ska uppkomma igen.  
• Nyanställd skolsköterska har fått information om Metodstöd för skolsköterskor och skol-
läkare, Vägledning för elevhälsan samt introduktion från kollega.  
• All dokumentation sker i PMO. Dokumentationen i PMO gäller även asylsökande elever 
och elever med skyddad identitet, vilket ökar säkerheten och minskar risken för att pap-
perskopior försvinner. 
• Fortbildning sker kontinuerligt.  
• GDPR-rutiner har genomgåtts under året.  
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Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 
Beskriv hur ni hanterar risker, vilka riskanalyser och anpassningar som ni har genomfört där ni bedömt att det 
fanns risk för att en händelse skulle kunnat inträffa på grund av brister i verksamheten samt vilka lärdomar ana-
lyserna har givit. Exempel på riskhantering: Riskanalys, Gröna korset, FRAM. En samlad analys redovisas under 
rubriken resultat och analys. 
Riskanalys, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, ska utföras inför alla större omorganisat-
ioner, vid upprepade upptäckter av risker/avvikelser eller då chefer eller medarbetare upp-
lever att ett visst moment är riskfyllt, till exempel vid införande av ny teknik, medicintek-
nisk utrustning eller nya metoder. Inträffade händelser eller identifierade risker bedöms 
också beträffande sannolikhet för upprepande och allvarlighetsgrad. All personal inom 
elevhälsans medicinska insats ansvarar för att identifiera och rapportera risker som kan 
medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten. Verksamhetschefer ansvarar till-
sammans med berörda professioner för att göra en bedömning eller en riskanalys samt 
ansvarar för att återföra information och kunskap till verksamheten. Verksamhetschef an-
svarar för att uppmärksamma och påtala risker till vårdgivaren. Riskanalys har skett konti-
nuerligt utifrån de avvikelser som inkommit. Vad gäller skolsköterskans ensamarbete på 
mottagning finns risk för att brister inte upptäcks i ett tidigt skede. Skolsköterskegruppen 
har arbetat med att identifiera risker och ta fram förslag till förbättringar. Verksamhets-
chefer och MLA behöver fortsätta detta analysarbete samt vidta åtgärder så att en hög pa-
tientsäkerhet ska uppnås och att avvikelser inte ska upprepas.  
Identifiering av riskområden  

• Behov av att ansvarig chef har kontinuerlig uppföljning med skolsköterskan utifrån 
den medicinska delen av arbetet.  

• Bristande information från skolornas administration till skolsköterskor gällande ele-
vinflyttning/utflyttning.  

• Under 2022 kommer EMI-gruppen genomföra riskanalyser tillsammans minst 4 
ggr/år 

• Posthantering behöver ses över eftersom vi får öppnade kuvert. 
• Nyckel till mottagningen ska inte all personal på skolan ha så att ej elever kan läm-

nas där om skolsköterskan går ett ärende o har papper framme på skrivbordet. 
Risk för brister gällande sekretess samt att utrustning kan bli förstörda.  

 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 
Beskriv händelser som har utretts som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada samt lärdomar av 
dessa. En samlad analys redovisas under rubriken resultat och analys.  

Avvikelser sammanställs kontinuerligt för att upptäcka och åtgärda systemfel. Bedöm-
ning görs om det har inneburit en vårdskada. EMI rapporterar till verksamhetschefen, 
som utreder händelsen tillsammans med gruppen. Detta rapporteras sedan till vårdgiva-
ren och återkopplas till rapportör gällande bedömning och åtgärder utifrån händelsen. 
Verksamhetschef har tillsammans med skolsköterskor utrett brister i journalföring som 
uppmärksammats.  
 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Beskriv hur ni arbetat med informationssäkerhet dvs. 
1. de uppföljningar av informationssäkerheten som har gjorts som är av större betydelse, 
2. de riskanalyser som har gjorts, 
3. de åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten 
som är av större betydelse, 
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4. den utvärdering vårdgivaren har genomfört av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och informations-
system, 
5. den granskning som har gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring. 

 
Arbetet med informationssäkerhet bedrivs med utgångspunkt från Munkedals kommuns 
riktlinjer för informationssäkerhet. Elevhälsans digitala dokumentationssystem PMO håller 
på att kvalitetssäkras enligt kommunens informationssäkerhetspolicy för att uppfylla kra-
ven på spårbarhet enligt Patientdatalagen.  
 
 

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 
Beskriv måluppfyllelse dvs. en samlad analys av resultat utifrån satta mål, samt strategier/genomförda åtgär-
der för att nå dessa mål.  

 

Mål 1: 
Personal har kun-
skap om sekretess-
lagstiftning. Rutin 
för hantering 

Strategier: 
Utbildning 

Åtgärd:  
Rutin 

Resultat:  
Rutin finns 

Analys: 
Kunskap om sekretesslagstiftning 
i gruppen 

Mål 2: Fungerande 
rutin vid elevs in- 
och utflytt.  
 

Strategier: 
Skapa rutin 

Åtgärd:  
Rutin finns 

Resultat:  
Detta funge-
rar inte fullt 
ut 

Analys: Delvis beror det på ny 
personal men även att rutinen 
inte är implementerad. Lokala ru-
tiner behövs. Extra tydligt vid mi-
grationsärenden 

Mål 3: 
Förbättrade rutiner 
vid avvikelser 

Strategier: 
 

Åtgärd: 
Upprätta rutin 
för avvikelse 

Resultat: 
Blankett och 
rutin är upp-
rättad 

Analys: 
Tydligare med en fastställd rutin 
och blankett. Arbetet har innebu-
rit att det identifierats fler risker 
än tidigare.  
 

Mål 4: Fungerande 
rutin för egenkon-
troll  

Strategier: 
Utforma 
lista 

Åtgärd: Ssk 
kontrollerar 
varandras 

Resultat: 
Egenkontrol-
lerna har 
ökat 

Analys: Vi kan ytterligare för-
bättra detta arbete genom att bli 
mer systematiska 

Mål 5: Remisshante-
ring och vårdförlopp 
för skolbarn behöver 
förtydligas i samar-
bete mellan kom-
mun och region. 
(psykolog och logo-
ped) 

Strategi: 
Dialog med 
andra aktö-
rer 

Åtgärd:  
Skrivelse gäl-
lande logoped-
mottagning 

Resultat:  
Fortfarande 
oklarheter 

Analys: Det råder fortfarande 
oklarheter både internt och ex-
ternt. Behöver förtydligas  
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Avvikelser  
Gör en samlad analys av avvikelser samt beskriv några viktiga lärdomar som har spridits. Bra med en tabell 
över antal och typ av avvikelser och även förbättringsförslag. 

 
 
Avvikelser har under året uppmärksammats inom följande område:  

 
• Medicinsk utrustning:  

o Logopeder använder mobiltelefon för inspelning av tal vilket ej är lämpligt 
ur säkerhetssynpunkt.  

• Vaccination: 
o Elev som gick på skolan en period fick ej aktuell vaccination eftersom journal 

ej inkom vid rekvirering. När journalen väl inkom hade eleven flyttat. 
• Dokumentation:  

o Olycksfall registreras av pedagoger i KIA-rapportsystemet (app) som med-
delas till rektor. De når ej skolhälsovården längre som tidigare fick kopia 
på olycksfallsrapporter. 

o Flera journaler från BVC lämnades inte över till skolan i tid. 
o Det finns elever som saknar aktuell skolgång i PMO samt att skolgång ej 

avslutats vid avflyttning, administreras av skoladministratör.  
• Uteblivna verksamhetsbesök av logoped på förskolan till följd av covid-restrikt-

ioner. 
• För logoped i elevhälsan saknas rutin för remisshantering till externa aktörer. 

 
Analys och åtgärd: 
Då EMI är ett eget verksamhetsområde inom elevhälsan fanns behov av ett forum utöver 
teamträffar och professionsträffar för att bedriva specifik utveckling av de medicinska de-
larna. Under 2021 har verksamhetschefen haft färre EMI-träffar (skolsköterskor, psyko-
log och logopeder) än planerat och under 2022 bokas nästa möte innan föregående möte 
är slut. Inför hösten läggs mötena i kalendariet för elevhälsan.  
Under 2021 har skolsköterskorna upptäckt nya elever utan information från vare sig rek-
tor eller skoladministratör. Rutin har upprättats och det har skett en markant förbättring, 
dock följs inte rutinen fullt ut på alla skolor. 
Skolsköterskorna tillhör den centrala elevhälsan med en egen verksamhetschef men det 
är rektor på skolan som ansvarar för mottagningens utformning och inköp av möbler och 
andra inventarier. Detta innebär att inköp och besittning av lokaler sker i konkurrens 
med skolans övriga behov vilket ibland är en utmaning eftersom rektor inte till fullo har 
kännedom om de regler och lagar som styr elevhälsans medicinska del. På flera mottag-
ningar saknas höj- och sänkbart skrivbord samt funktionell skrivbordsstol. I Hedekas har 
sköterskan bytt rum och kommer att få en ny mottagning i samband med att skolan re-
noveras 2022.  
 
 
Skolorna har inte fått elevjournaler från BVC i tid vilket medför en risk då den ligger som 
grund till fortsatt uppföljning av barnets utveckling, tex motorik, tal och förståelse. Under 
2021 fanns det elever vars journal inte lämnades förrän vid årsskiftet. En förändring som 
blivit i samband med att journalen nu överförs i PMO är att bilagor inte förs över. Dessa 
bilagor går att efterfråga men det finns en risk att information försvinner samt att det blir 
en ökad belastning för skolsköterskorna. Verksamhetschefen har kontaktat chefen för 
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vårdcentralen och påtalat problemet som även diskuterats med personalen på BVC. MLA-
ansvarig skolsköterska inleder en dialog med BVC om hur risken kan minimeras.  
Regionen kommer under våren 2022 publicera ett stöd för remisser från elevhälsans me-
dicinska personal till specialistvård.  
 

Klagomål och synpunkter 
Gör en samlad analys av klagomål och synpunkter samt beskriv några viktiga lärdomar som har spridits. Bra 
med en tabell över antal och typ av klagomål och synpunkter.  

Utifrån Patientsäkerhetslagen PSL, 2010:659 ska vårdgivaren ta emot och utreda klago-
mål från patienter och närstående. Patienters och närståendes delaktighet i patientsäker-
hetsarbetet stärks genom att vårdgivaren säkerställer att det finns tydliga rutiner för att 
ta emot klagomål. Synpunkter kan lämnas på munkedal.se/klagomål och/eller direkt till 
skolsköterska, logoped eller psykolog för att senare omhändertas i verksamheten.  
Det har inte inkommit några klagomål från vårdnadshavare under 2021.  

 

Händelser och vårdskador 
Gör en samlad analys från utredning av händelser, vårdskador och allvarliga vårdskador samt beskriv några 
viktiga lärdomar som har spridits.  

Under året anmäldes inte några ärenden som kunde leda till vårdskada och därmed har 
inga vårdskador bedömts som allvarliga.  

Riskanalys 
Gör en samlad analys av riskhantering samt beskriv några viktiga lärdomar som har spridits. 
Resultat som inte har direkt koppling till uppsatta mål och strategier kan redovisas i slutet i kapitlet resultat och 
analys eller i en bilaga. 

För att undvika att patienter drabbas av vårdskador måste alla chefer och all hälso- och 
sjukvårdspersonal tänka och arbeta riskmedvetet och förebyggande. Alla behöver ligga 
steget före och vara beredd på det oväntade, även när allt ser ut att löpa på som plane-
rat. För att kunna göra detta behöver alla inom EMI känna till de vanliga riskerna i hälso- 
och sjukvård och veta varför de uppkommer. Verksamhetschefen i samverkan med MLA 
behöver tidigt identifiera och hantera risker, vilka arbetssätt som ger goda resultat och 
varför avvikelser uppstår.  
Antalet avvikelser har ökat markant sedan föregående år som en följd av ett mer struk-
turerat arbete kring avvikelserapportering.  
Besök och bedömningar i förskolan har skjutits upp till följd av covid-19, dels på grund 
av risk för smittspridning mellan olika enheter, dels på grund av att många barn har hål-
lits hemma under långa perioder. Detta skulle kunna innebära att behov inte uppmärk-
sammas i tid. Det finns också en risk att de digitala anpassningar som gjorts påverkar 
kvaliteten på både handledningens innehåll och relationer till vårdnadshavare, då fysiska 
möten ibland är att föredra. Digitala anpassningar har genomförts med hänsyn till re-
kommendation om minskade fysiska möten i de fall det känts olämpligt att skjuta upp. 
 
Verksamhetschef ansvarar för att ett ledningssystem för hälso- och sjukvården är upp-
rättat. Ledningssystemet ska definiera ansvarsfördelningen och rutinerna för avvikelser, 
analysteam, klagomål och synpunkter. Under hösten 2020 revideras ledningssystemet för 
EMI och gäller från och med januari 2021.  
En del risker kan vara ett resultat av att andra inom verksamheten inte känner till upp-
drag och regelverk för skolsköterskor, logoped och skolpsykolog. Under kommande år 
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kommer verksamhetschefen att rikta information om detta till övrig elevhälsa, rektorer 
samt vårdgivaren.   
 

Mål och strategier för kommande år  
Beskriv, utifrån analys av tidigare redovisade resultat kopplat till satta mål, kommande utmaningar inom pati-
entsäkerhetsområdet. 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen. För EMI är det övergripande målet att säker-
ställa en god och säker vård som bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med hög kom-
petens. Verksamheten kommer att fortsätta arbeta med att erbjuda vaccinationer, hälso-
samtal och hälsokontroller enligt basprogram, genomföra kontinuerlig kompetensutveckl-
ing samt fortsätta utveckla samverkan med elever och vårdnadshavare. Verksamheten 
har identifierat följande mål för patientsäkerhet under 2022: 
 
 
Mål 1: Fungerande rutin vid elevs in- och utflytt.  
Strategi: Tillsammans med skoladministratörer och rektorer hitta former för att in-

formation om nyinflyttade, avflyttade eller saknade elever delges skolskö-
terska. 

 
Mål 2:  Fungerande rutin för hantering av avvikelser 
Strategi: Regelbundna EMI-träffar med verksamhetschefen där genomgång och ana-

lys av avvikelser mm tas upp, 4ggr/termin  
Alla avvikelser sammanställs i ett gemensamt dokument som ligger på 
Teams. Här ses även de åtgärder som vidtagits varje enskilt år. Detta för 
att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. En gemensam diskussion av en avvikelse ska ske nästkommande 
möte. 
 

Mål 3:  Fungerande rutin för egenkontroll 

Strategi: Egenkontrollen läggs in i ett årshjul. Skapa checklistor för vad som ska 
kontrolleras även för logoped och psykolog.  

 
Mål 4: Remisshantering och vårdförlopp för skolbarn behöver förtydligas i samar-

bete mellan kommun och region. (psykolog och logoped)  
Strategi: Ta upp frågan på vårdsamverkan. Kontakta chef på logopedmottagning för 

gemensam rutin. Upprätta rutin för remisser från logoped och skolpsyko-
log.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Till ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal 

Skrivelse angående att logopedmottagningen inte längre utför språk-
utredningar på barn över 6 år 
 

Frågeställning/Problem 
Barn i behov av diagnostisk utredning och/eller behandling av språkstörning får inte det i inom NU-
sjukvården.  

I april 2019 mottog chefer i kommunerna, BUP och VUP ett brev från logopedmottagningen (NU-sjuk-
vården) med information om att de på grund av resursbrist inte längre utför språkutredningar på 
barn över 6 år.  

Konsekvenser för patienten/eleven 
Detta har fått flera negativa konsekvenser och de som drabbas hårdast är barn som nu inte längre får 
stöd då ingen verksamhet inom Fyrbodal säger sig ha uppdraget att utreda språkstörning. BUP och 
skola kan inte längre remittera till logopedmottagningen inom NU-sjukvården utan hänvisas till an-
nan vårdgivare utifrån det fria vårdvalet. Att hänvisa vårdnadshavare till en mottagning betydligt 
längre bort innebär längre restid som medför ökad frånvaro från arbetet samt ofta tillgång till egen 
bil. Ökat tryck på de vårdgivare som erbjuder utredningar innebär sannolikt lång kötid. Risken är stor 
att vårdnadshavare inte själva tar denna kontakt vilket leder till att barnen inte får en förklaringsmo-
dell och den positiva självkännedom som en diagnos kan bidra till. Barnen med misstänkt språkstör-
ning inom Fyrbodal kan i dagsläget inte bedömas få lika god vård som barn i regioner där logoped-
mottagningen inte gjort en åldersavgränsning. Risken att elever med språksvårigheter inte klarar sina 
studier och senare hamnar i ett utanförskap ökar när inte rätt diagnos och behandling sätts in.  

Konsekvenser för de olika professionella aktörerna 
Sedan april 2019 har efterfrågan gällande diagnostiserande språkutredningar ökat markant hos elev-
hälsans logoped i Munkedal.  Även andra skollogopeder i vårt närområde har märkt av en ökad efter-
frågan på språkutredningar och behandling. Ofta är det föräldrarna som tar kontakt, ibland på inrå-
dan av andra verksamheter inom vårdsamverkan. Detta är problematiskt eftersom diagnostisk utred-
ning och behandling inte ingår i elevhälsans uppdrag. Det är även en likvärdighetsfråga eftersom 
skollogopeder inte är en lagstadgad yrkesgrupp inom elevhälsan och saknas i flera kommuner. Enligt 
skollagen ska skollogopeden i elevhälsan arbeta främst förebyggande och främjande. Skollogopeder 
bidrar till elevers möjlighet att nå målen genom främst kompetensutveckling och samverkan med pe-
dagoger för att utveckla språkligt inkluderande arbetssätt i lärmiljön. När skollogopeden träffar en-
skilda elever är syftet att kartlägga om det finns språkliga svårigheter som kan förklara svårigheter 
med inlärning. Fokus är då inte på eventuella diagnoser, utan på vilka anpassningar man kan behöva 
göra i skolan för att öka elevens möjligheter att nå målen. 

BUP genomför ett stort antal utredningar på barn med neuropsykiatriska frågeställningar, även från 
tidig ålder. I många av de frågeställningar som inkommer till BUP finns även tilläggsproblematik i 
form av bristande språklig utveckling och/eller läs- och skrivsvårigheter. Dessa påverkar BUP’s 
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möjlighet till differentialdiagnostisering, främst när det gäller tillstånd så som autism och adhd, 
språkstörningar och intellektuella funktionsnedsättningar.  

 

BUP har ingen egen logopedverksamhet utan endast begränsad tillgång till logoped som i första hand 
är kopplad till behandlingsinsatser knutna till autismpsektrumtillstånd. För att BUP skall kunna ge-
nomföra en god diagnostik behöves många gånger kompletterande kartläggning kring barnets språk-
förmåga, särskilt när det gäller mindre barn som inte påbörjat skolan ännu. För dessa barn har inte 
barnpsykiatrin tillräcklig kompetens eller resurs att genomföra de utredningsinsatser som skulle be-
hövas i dessa fall. Det ingår heller inte i det barnpsykiatriska uppdraget att bedriva behandling för 
barn med språkstörning då det inte är ett barnpsykiatriskt tillstånd.  

För barnpsykiatrin är det viktigt att det finns en tydlighet kring vem som bedriver behandling och ut-
redning för barn med språkstörning, oavsett ålder och att det finns en tydlig remissgång dit BUP kan 
vända sig vid misstanke om att barnet har dylika svårigheter.  

Lars-Anders Kring (jurist Socialstyrelsen) påtalar i en artikel i tidningen Logopeden (Nr 2:2020) att be-
handlingsansvaret för skolelever med språkstörning inte kan sägas ingå i kommunernas hälso- och 
sjukvårdsansvar. En åldersgräns för när språkutredningar genomförs kan innebära brott mot diskrimi-
neringslagen. Regionerna har samma ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård oavsett om ett 
barn är 5 eller 6 år. Barnen med misstänkt språkstörning inom Fyrbodal kan i dagsläget inte bedömas 
få lika god vård som barn i regioner där logopedmottagningen inte gjort en åldersavgränsning. 

Gällande riktlinjer/avtal/överenskommelse  
Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen. Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, 
samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 
20 år som behöver samordnade insatser i Västra Götaland. 

Vad behöver göras för att lösa frågeställningen/problemet?  
Det behöver klargöras vilken aktör inom NU-sjukvården som ansvarar för utredning, diagnostisering 
och behandling av barn över 6 år med språkliga svårigheter.   

Den ideala situationen/lösningen skulle vara att logopedmottagningen tog emot alla barn med behov 
av logopedisk expertis gällande diagnostisering och behandling.  

 

 

Mvh Vårdsamverkan Munkedal 

Bilagor:  
Brev från NU-sjukvården 
Uppdrag kommunlogoped 
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Diarienummer: 2022-000075 

Datum: 2022-03-17 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Revidering av barn och 

utbildningsnämndens 

delegationsordning 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av delegationsordningen. 

Sammanfattning 

Enligt skollagen 1 kap 22§ är det huvudmannens uppgift att tillsätta 

förstelärare, utforma uppdraget och säkerställa att det genomförs. 

I ett nytt omtag av rollen som förstelärare vill förvaltningen att tjänsten ska 

vara en visstidsanställning på 2 år där förstelärarna arbetar med specifika 

projekt kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet. 

En revidering av delegationsordningen föreslås för enklare hantering av 

tillsättningen och utformningen av förstelärarrollen.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. Tjänsterna finansieras av statliga bidrag. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Barnkonventionen - Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Förstelärare 

ska driva utvecklingen av identifierade utvecklingsområden som ska leda till 

elevernas måluppfyllelse 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet skickas till: 

Handläggare för vidare hantering 

Förvaltningschef och avdelningschefer för kännedom 

Liselott Sörensen-Ringi 

 

 

 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildning  
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1. Lagförteckning 
GDPR Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) 

FvL Förvaltningslagen 

KL  Kommunallagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

PSL Patientsäkerhetslagen 

SF Skolförordningen 

SL  Skollagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 
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2. Övergripande delegation 
2.1 

 

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, inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 

TF 2 kap 14 
§,  

OSL 6 kap 2 
och 3 §§ 
och 10 kap 
14 § 

 

Förvaltningschef 

 

2.2 

 

 

Besluta om ledamot och ersättares 
deltagande i utbildning, kurser, 
seminarium och liknande 

 

a) besluta om ordförandens deltagande i 
utbildning, kurser seminarium och 
liknande 

 

 

 

Barn och 
utbildningsnämndens 
Ordförande 

 

a) Barn och 
utbildningsnämndens 
1:e vice ordförande   

 

2.3 Avge yttrande Avge yttrande med 
anledning av besvär (överklagan) över 
delegats beslut för respektive avdelning 
inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

 

 Avdelningschef 

Förvaltningschef 

2.4 Avge yttrande på barn-och 
utbildningsnämndens vägnar med 
undantag för kommunens mål och 
riktlinjer inom Barn- och 
utbildningsförvaltning 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

  

 

2.5 Avge yttrande av politisk men inte 
principiell natur 

 Barn- och 
utbildningsnämndens 
presidium  
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2.6 Avstängning i de frivilliga skolformerna: 

 

Prövning av åtgärder och beslut om 
avstängningstid 

 

5 kap 17-20 
§§ SL 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
presidium 

2.7 Besluta om läsårstider för förskola, 
grundskola, särskola och gymnasieskola 

 

SF kap 3 §3 

GYF kap 3 § 
2 

Förvaltningschef 

 

2.8 Prövning av att överklagande skett i rätt 
tid och avvisning av överklagande som 
kommit in för sent 

 

(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen) 

 

45 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

2.9 

 

Beslut huruvida omprövning skall ske 

 

(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen) 

37 § och 38 
§  

46 § 2 st FL 

 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

2.10 

 

Omprövning av beslut i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av delegat 

 

 

37 § och 38 
§  

46 § 2 st FL 

 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

2.11 Besluta i ärenden som nödvändigtvis 
måste avgöras och inte kan vänta till 
nästa sammanträde 

6 kap 39 § 
KL 

 

Barn och 
utbildningsnämndens 
ordförande 

2.12 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-
avtal) med personuppgiftsbiträden som 
hanterar personuppgifter för nämndens 
räkning 

 

Dataskydds-
förordningen 
(GDPR) 
2016/679 

Förvaltningschef 
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2.13 Mottagande i grundskolan eller i 
grundsärskolan på försök 

 

7 kap 8 § SL Mottagningsansvarig 
rektor 

2.14 Utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerade elever 

a. Om huvudmän är överens 

 

b. rektor för den skolenhet där eleven går 
får sin undervisning får dock besluta om 
de undantag från dessa bestämmelser 
som krävs med hänsyn till 
undervisningens uppläggning 

 

 

7 kap 9 § SL Rektor 

Rektors 
verkställighet 

2.15 

 

Ansvara för att tillsätta försteläraren, 
utforma och bestämma plats för 
uppdraget samt att säkerställa att det 
genomförs 

1 kap 22§ 
SL 

Avdelningschef skola 
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3. Avdelning Förskola 

  

3.1 Tillsyn över fristående förskolor, 
fritidshem och annan pedagogisk 
omsorg 

26 kap. 4 § 
SL 

Förvaltningschef 
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4. Avdelning skola 

4.1 Gymnasieskola 

 

4.2 Gymnasiesärskola 

 

4.3 Särskild utbildning för vuxna 
4.3.1 

 

Beslut om avgifter inom särvux 

 

20 kap 7 § 
SL 

Rektor 

4.3.2 

 

Beslut om antagning till särvux 

(notering: Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd) 

20 kap 23 § 
SL 

Rektor 

4.1.1 

 

Beslut om intagning till utbildning 

(notering: Avser de utbildningar som bedrivs i 
Munkedal) 

15 kap 12 § 
SL 

Rektor 

4.1.2 

 

Beslut om att utbildningen på nationell 
nivå får fördelas på en längre eller 
kortare tid än tre år 

16 kap 15 § 
SL 

Rektor 

4.1.3 

 

Beslut om avvikelser från nationellt 
programs innehåll 

16 kap 14 § 
SL 

Rektor 

4.1.4 

 

Beslut om plan för introduktionsprogram 17 kap 7 § 
SL 

Rektor 

4.1.5 

 

Beslut om behörighet och mottagande 
till programinriktat individuellt val eller 
yrkesintroduktion 

17 kap 14 § 
SL 

Rektor 

4.2.1 

 

 

Beslut om utbildningens längd i 
gymnasiesärskolan 

 

19 kap 17 § 
SL  

 

Rektor 
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4.3.3 

 

 

Beslut om rätt att fullfölja utbildning 
inom särvux 

20 kap 9 § 
SL 

Rektor 

4.3.4 Plan för upprättande av individuella 
studieplaner 

20 kap 8 § Rektor 

4.4 Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
3.5.1 

 

Beslut om rätt att fullfölja utbildning 
inom SFI 

20 kap 9 § 
SL 

Rektor 
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5. Ekonomi, upphandling och inköp 

5.1 Ekonomi 
5.1.1 

 

Försäljning av inventarier för; 

a) högst 1 prisbasbelopp 

b) 1-10 prisbasbelopp 

 a) Förvaltningschef 

b) Kommundirektör 

5.1.2 

 

Beslutsattestant för nämndens 
verksamhet                                          

Notering: Förteckning över dessa ska hållas 
aktuell och ska årligen anmälas till 
styrelsen/nämnden 

 Förvaltningschef 

5.1.3 Utse personer att utfärda anvisningar 
på kommunens bank- och 
postgirokonto samt personer med rätt 
att underteckna handlingar 

 Kommundirektör 

5.1.4 Utse personer att utfärda anvisningar 
på av kommunens förvaltade stiftelsers 
balansräkningar samt verkställa in- och 
utbetalningar på dessa konton 

 Kommundirektör 

5.1.5 

 

Besluta om anstånd med eller 
avbetalning av skuld till kommunen till 
ett högsta belopp av; 

a) ½ prisbasbelopp och högst 60 dagar 

b) ½ - 5 prisbasbelopp 

 a) Handläggare 

b) Förvaltningschef 

 

5.1.6 Avskrivning av fordran mot kund till ett 
högsta belopp av; 

Upp till 5 prisbasbelopp 

 Ekonomichef 

  5.1.7 

 

Besluta om långfristig upplåning enligt 
budgeterad anslagsram och av 
kommunfullmäktige antagna principer 
för upplåning  

 Ekonomichef 
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  5.1.8 

 

Besluta om kortfristig upplåning enligt 
kommunfullmäktige antagna principer 
för upplåning 

 Ekonomichef 

  5.1.9 

 

Besluta om konvertering av lån samt 
besluta om förtida inlösen av lån inom 
budgeterad anslagsram 

 Ekonomichef 

 5.1.10 

 

Omfördelning av medel till barn- och 
utbildningsnämndens förfogande till ett 
högsta belopp av upp till 10 
prisbasbelopp 

 Barn- och 
utbildningsnämndens 
presidium 

 5.1.11 

 

Omfördelning av medel mellan 
investeringsobjekt upp till 10 
prisbasbelopp 

 Kommundirektör 

  5.1.12 

 

Godkänna till kommunen ställd 
säkerhet till ett belopp av; 

a) högst 2 prisbasbelopp 

b) över 2 prisbasbelopp 

 a) Ekonomichef 

b) Kommundirektör 

  5.1.13 

 

Besluta om undantag från 
bestämmelser om taxa eller annan 
avgift till ett belopp av högst 1 
prisbasbelopp 

 Förvaltningschef 

 

5.2 Upphandling och inköp 
5.2.1 

 

 

 

 

 

 

Genomförande av upphandling 

a) Beslut om att genomföra 
upphandling och tecknar samt förlänger 
ramavtal.  

b) Beslut om att sluta avtal med SKL 
Inköpscentral om att genomföra 
upphandling samt teckna och förlänga 
ramavtal som Munkedals kommun har 
möjlighet att ansluta sig till 

c) Beslut om att delta i övriga externt 
samordnade upphandlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Förvaltningschef 

b) Ekonomichef 

c) Förvaltningschef 

66



5.2.2 Beslut om att anta förfrågningsunderlag  Förvaltningschef 

5.2.3 

 

Beslut att avbryta pågående 
upphandling 

 Förvaltningschef 

5.2.4 Formella anbudsöppnare för öppning av 
anbud i upphandling tillsammans med 
upphandlare, inom respektive 
ansvarsområde 

 Förvaltningschef 

5.2.5 Anta leverantör för tilldelning (anbud)  Förvaltningschef 

5.2.6 

 

 

Teckna och förlänga 
kommunövergripande rabattavtal för 
upphandling och inköp av varor och 
tjänster 

 Ekonomichef 

5.2.7 Teckna och förlänga leasingavtal för 
kommunen om varor och tjänster 

 Ekonomichef 

5.2.8 Teckna avtal som inte avses ovan  Förvaltningschef 

5.2.9 Förlängning av avtal och optioner av ej 
principiell natur   

 Förvaltningschef 
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6. Information - Delegationsordning 
Med delegering menas att barn- och utbildningsnämnden överför självständig 
beslutanderätt åt delegaten. Detta innebär att delegaten ges i uppdrag att på 
barn- och utbildningsnämnden vägnar fatta beslut i vissa ärenden. 
Delegeringsärendena specificeras i en av nämnden särskilt antagen 
delegationsordning, där det framgår vilka delegater som finns för olika 
ärenden eller ärendegrupper. Beslut som fattas utan delegering i ett ärende 
saknar laga verkan, det vill säga att beslutet inte gäller, om det inte är frågan 
om ren verkställighet. Kommunallagen (KL) (2017:725) reglerar möjligheten 
att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. 

6.1 Kommunallagen (KL) (2017:725) - 
Fullmäktige 
KL 5 kap. 2 § - Kommunfullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges 
ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som 
anges i 5 kap. 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning 
ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till nämnderna.  

6.2 Kommunallagen (KL) (2017:725) - Styrelsen 
och övriga nämnder 
KL 6 kap. 37 § - Delegering av ärenden En nämnd får uppdra åt presidiet, ett 
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får enligt KL 7 kap 5-8 §§ 
även uppdra åt en anställd att besluta. 

KL 6 kap. 38 § - Delegeringsförbud när beslutanderätten inte får delegeras 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet,  

2. framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning 
av nämnden i sin helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Se även begränsningar i delegation i Socialtjänstlagen 10 kap. 4-5 §§ och 
Socialtjänstlagen 5 kap. 2 § om delegationsförbud)  
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KL 6 kap. 39 § - Delegering i brådskande ärenden 

Paragrafen anger regler för delegering av beslut i ärenden som nödvändigtvis 
måste avgöras snabbt och nästa sammanträde inte kan avvaktas. Alternativet 
är att påkalla ett extra sammanträde. 

Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt med 
snabba beslut. Den har emellertid getts restriktivt innehåll. Det är endast 
ordföranden eller annan ledamot som barn- och utbildningsnämnden utsett 
som kan få i uppdrag att besluta på barn- och utbildningsnämnden vägnar. 
Genom att det anges att dessa beslut fattas på nämndens vägnar klargörs att 
besluten med denna § kan överklagas. Beslut som avses i 39 § ska anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 

Dessa beslut ska alltså redovisas till barn- och utbildningsnämnden för att 
protokollföras och därmed tillkännages (anslås) på kommunens offentliga 
anslagstavla på hemsidan för att uppfylla medborgarens rätt att inom tre 
veckor kunna överklaga beslutet.  

KL 7 kap 8 § - Anmälan av delegationsbeslut 

Nämnden beslutar om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd 
av uppdrag enligt 5 och 6 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 
kap.  

Tidpunkt för anmälan bör väljas bland annat med hänsyn till berördas 
möjlighet till information och kontroll, samt för vissa beslut, med hänsyn till 
att delegeringsbesluten bör vinna laga kraft inom rimlig tid (efter 3 veckors 
överklagningstid). Anmälan ska därför inlämnas till nämndens registrator eller 
nämndens sekreterare utan dröjsmål efter fattat beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-15 § 3 att samtliga beslut 
fattade enligt barn- och utbildningsnämnden delegationsordning ska redovisas 
vid det sammanträde som hålls närmast efter det att beslutet fattades.   

KL 7 kap. 5-6 §§ - Vidaredelegering    

Enligt kommunallagens 7 kap. 6 § anges att en nämnd med stöd av 7 kap. 5 
§ uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att 
fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt 
en anställd inom kommunen att besluta istället. Sådana beslut ska anmälas 
till förvaltningschefen.  
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-15 § 3 att medge att 
förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd, som i sin tur ska återredovisa besluten till förvaltningschefen. 
Förvaltningschefen i sin tur ska redovisa vidaredelegerade beslut till barn- och 
utbildningsnämnden, vid det sammanträde som hålls närmast efter det att 
beslutet fattades. Därigenom anslås beslutet via protokollet och vinner 
därmed laga kraft efter tre veckor. (Överklagningstid)  

6.3 Återkallelse av delegation 
Barn- och utbildningsnämnden kan när som helst återkalla en delegation. Det 
kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Barn- och utbildningsnämnden 
kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, 
genom att själv ta över ärendet och besluta. 

Däremot kan barn- och utbildningsnämnden inte ändra ett beslut som redan 
fattats av en delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i barn- 
och utbildningsnämnden ställe. Om barn- och utbildningsnämnden anser att 
en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner, kan 
nämnden däremot återkalla delegationen.    

6.4 Förordnande 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem 
som nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det är alltså inte 
tillräckligt att ange att behörigheten tillkommer en anställd som har en viss 
arbetsuppgift.  

Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på hur ett 
förordnande ska vara utformat. Rätten är alltså personlig och ska namnges.  

6.5 Överklagan med stöd av kommunallagen 
(2017:725), laglighetsprövning  
KL 1 kap. 5 § - En medlem i en kommun är den som är folkbokförd i 
kommunen, äger fastighet i kommunen och är taxerad för kommunalskatt 
där. Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska 
unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men 
som, enligt 5 § folkbokföringslagen, inte ska folkbokföras där. 

KL 13 kap. 1 § - En medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av 
kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till 
förvaltningsrätten. 

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av 
varje medlem av de samverkande kommunerna. 
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Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av 
varje medlem av de kommuner som ingår i kommunalförbundet samt 
förbundsmedlemmarna. 

KL 13 kap. 5 § - Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 
tre veckor från den dag då det tillkännages på kommunens offentliga 
anslagstavla på hemsidan för att protokollet över beslutet justerats.  

Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att 
tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande 
kommuner. 

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan 
under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. 

KL 13 kap. 8 § -  Ett överklagat beslut ska upphävas, om 

1. det inte kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att gör det, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Om delegeringsbeslutet skrivits in i särskilt protokoll och efter protokollets 
justering tillkännagetts på kommunstyrelsens anslagstavla, räknas klagotiden 
3 veckor (överklagningstiden) från den tidpunkt tillkännagivandet om 
justering av protokollet skett på kommunens anslagstavla.  

6.6 Överklagan med stöd av förvaltningslagen 
(FL) (2017:900) 
Rätt att överklaga sådana beslut har endast den som beslutet angår, det vill 
säga är part i ärendet, i motsats till vad som gäller vid beslut som överklagas 
enligt kommunallagen. 

FL 44 § - Ett överklagande av ett beslut ska ha inkommit till 
beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar har 
tagit del av beslutet genom den myndigheten. Om den som överklagar är en 
part som företräder det allmänna, ska dock överklagandet ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslutet meddelades. 

FL 45 § - Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt 
tid. Om det kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet 
inte får tas upp till prövning. 
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FL 46 § - Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt 
överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen. 
Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna 
även det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det 
nya beslutet. 

Notering: Beslut som överklagas med stöd av förvaltningslagen ska därför 
alltid expedieras till parten med mottagningsbevis, som visar datum när 
beslutet hämtades ut och parten tog del av beslutet. Det är från och med det 
datum överklagningstiden med tre veckor börjar gälla. Om personen ärendet 
gäller delges beslutet personligen, bör denne ändå skriftligen underteckna att 
den mottagit beslutet. Besvärshänvisning för överklagan ska alltid medfölja 
beslutet. 

6.7 Överklagan med stöd av Skolverkets 
överklagandenämnd 
Speciellt för barn- och utbildningsförvaltningen är att vissa beslut överklagas 
till Skolverkets överklagandenämnd. I 28 kap. 12 § skollagen (2010:800) 
återfinns en fullständig lista av vilka beslut som ska överklagas till denna 
instans. Överklagande till skolverkets överklagandenämnd ska uppfylla de 
förvaltningsrättsliga 
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Diarienummer: 2022-000004 

Datum: 2022-03-16 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Redovisning av pågående motioner 

och medborgarförslag som ej beretts 

färdigt 2022 - Barn- och 

utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning 

av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inga pågående motioner eller 

medborgarförslag som ej har beretts färdigt. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef barn och utbildning för kännedom 

75



Diarienummer: 2022-000005 

Datum: 2022-03-16 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - februari 2022 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 

Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2022-01-26 § 4. Förteckningen redovisar 

delegationsbeslut fattade under perioden 2022-02-01 till 2022-02-28 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn och utbildning 
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Beslutsjournal Barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Namn: Martin Olsson

Månad: Februari

Beslutsnr Beslut Datum Enligt delegationspunktDnr Ciceron

2204 Beslut om intagning till utbildning 1 3.2.1 39/2022, nr. 20

2205 Beslut om antagning till grundläggande nivå 1 3.4.3 39/2022, nr. 30

2206 Beslut om intagning till utbildning 1 3.2.1 39/2022, nr. 40

2207 Beslut om antagning på gymnasial nivå 1 3.4.4 39/2022, nr. 50

2208 Beslut om antagning på gymnasial nivå 1 3.4.4 39/2022, nr. 60

Underskrift:
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Barn och utbildningsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-03-01 

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2022-02-25 4638 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-01-26 § 4 punkt 

1.12 - Teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal för Prio 

infocenter AB/Ouriginal 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2022-000055 
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Diarienummer: 2022-000011 

Datum: 2022-03-16 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande 

behandling – februari 2022 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen redovisar 

anmälningar gjorda under perioden 2022-02-01 till 2022-02-28. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet skickas till: 

Rektor på respektive skola för kännedom 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildning 

79

karekh001
Rektangel



80



81



Diarienummer: 2022-000012 

Datum: 2022-03-17 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om elevs 

avstängning, grundskolan – februari 

2022  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Redovisning av anmälningar om elevs avstängning i grundskola. Förteckning 

redovisar avstängningar skedda under perioden 2022-02-01 till 2022-02-28. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn och utbildning 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-03-01 

Anmälan om elevs avstängning - Grundskolan 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2022-02-16 4583 I Henrik Williamsson Anmälan till huvudman om elevs 

avstängning – Centrumskolan 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2022-000012 

2022-02-16 4582 I Henrik Williamsson Anmälan till huvudman om elevs 

avstängning – Centrumskolan 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2022-000012 

2022-02-15 4577 I Yvonne Andersson Anmälan till huvudman om elevs 

avstängning – Kungsmarksskolan 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2022-000012 
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Diarienummer: 2022-000013 

Datum: 2022-03-17 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om elevs 

avstängning 2022 - Frivilliga 

skolformen 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Inga avstängningar i den frivilliga skolformen finns att anmäla. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn och utbildning 
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