
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

 Bildningsnämnden

Tid Plats
08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern  

Övriga

Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Daniel Jämsä (Ekonom)
Carina M Koutakis (Utvecklingssamordnare) §40
Catharina Lindvall-Scharmer (Rektor) §40
Helena Finnman (Förskolechef) §40
Sofie Billström (Förskolechef) §40
Marie Rundberg (Rektor) §40
Minnia Truedsson (Rektor) §40
Cecilia Lindskog (Rektor) §40
Jarmo Rajakangas (Rektor) §40
Inger Andersson (Förskolechef) §40
Caroline Schreiber (Rektor/förskolechef) §40
Madelene Wistrand (Verksamhetschef elevhälsan) §34
Samuel Jiménez (IT-strateg) §38

Ej tjänstgörande ersättare

Tomas Wetterberg (V)

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Rikard Arveden (M) (2:e vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Oscar Lundqvist (SD)
Gert Öhlin (L)  ersätter Martin Pettersson (KD)
Jimmy Olsson (SD)  ersätter Lars-Ove Nilsson 
(SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollet innehåller paragraferna §§28-40

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Laura Hedlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-26
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 28 Sammanträdets inledning
§ 29 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2019
§ 30 Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22
§ 31 Tema 3: Särskilt stöd
§ 32 Uppföljning av terminsbetyg ht 2018 inför gymnasiebehörighet 2019
§ 33 Förslag till svar på motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor
§ 34 Patientsäkerhetsberättelse 2019
§ 35 Verksamhetsrapport 2019:01
§ 36 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 37 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17
§ 38 Rapporter
§ 39 Inkommande/utgående skrivelser
§ 40 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Tjänstgörande ersättare

Gert Öhlin (L) ersätter Martin Pettersson (KD)
Jimmy Olsson (SD) ersätter Lars-Ove Nilsson (SD)

Tomas Wetterberg (V) ersätter Theres Andersson (S) § 40, resultatdialogen
Sawpon Reza (M) ersätter Christel Forsberg (S) § 40, resultatdialogen
Andreas Zakrisson (C) ersätter Laura Hedlund (C) § 40, resultatdialogen

3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Laura Hedlund (C) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter 2019 
(19/BIN/52)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter februari 2019. Lägesredovisningen inkluderar nu även 
sjuktal för bildningsförvaltningens personal.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 28 2019)

Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska uppföljningen. Bildningsförvaltningen redovisar i 
februari en budget i balans. Fredrik Nordvall föredrar lägesredovisningen. 
Frånvarostatistiken uppdateras till nämndhandlingarna. Sjukfrånvaron för personal är nu 
med i redovisningen, det är emellertid bara möjligt att se statistik för januari månad.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Ekonom Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska uppföljningen. Förvaltningen presenterar 
en budget i balans. Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar lägesredovisningen. Det har 
varit svårt att få fram frånvarostatistik till det här sammanträdet.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter februari 2019 enligt bilaga läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Ekonomisk uppföljning februari
 Lägesredovisning februari, uppdaterad

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -
22 
(19/BIN/54)

Ärendebeskrivning

Under våren påbörjar bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de 
ekonomiska ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande 
åren. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet 
med budgetramar för 2020 (-21 och -22), samt var i processen vi är idag. Under våren 
påbörjar bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska ramarna 
inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med 
budgetramar för 2020 (-21 och -22), samt var i processen vi är idag.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 29 2019)

Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Det har varit en första träff kring budget 2020. 
Utgångsläget är att ha kvar befintlig organisation. Mer information kommer på nämndens 
sammanträde den 26 mars.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ekonom Daniel Jämsä föredrar ärendet. Han visar förutsättningarna för årets budgetarbete. 
Utgångsläget är att ha kvar befintlig organisation.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31 - Tema 3: Särskilt stöd 
(19/BIN/70)

Ärendebeskrivning

Fyra gånger per läsår sker en mer omfattande redovisning till bildningsnämnden av olika 
punkter av det systematiska kvalitetsarbetet som äger rum i verksamheterna skola och 
förskola.

Tema nummer tre handlar om särskilt stöd. Varje rektor och förskolechef lämnar rapport 
kring sin/sina verksamheter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 30 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 26 mars och är en del av den 
resultatdialog som sker samma eftermiddag som nämndsammanträdet.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschefen föredrar ärendet som därefter diskuteras av bildningsnämnden.

Rikard Arveden (M) föreslår att Folkasboskolans temaredovisning ska delas upp F-6 och 7-9, 
så att det lättare gå att se vad som rör låg- och mellanstadiet och högstadiet.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att rapporterna om tema tre - särskilt stöd, 
enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporterna om tema tre - särskilt stöd, enligt bilaga, läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tema 3 - Folkasboskolan
 Tema 3 - Förskoleverksamheten i Pålsboda och Hjortkvarn
 Tema 3 - förskolan Ekhagen
 Tema 3 - förskolan Treudden
 Tema 3 - Sköllersta skola
 Tema 3 - Transtenskolan
 Tema 3 - Förskoleområde 1 (Hässleberg/Mullvaden, Stocksätter, Tranängen och Östansjö)
 Tema 3 - Förskoleområde 2 (förskolorna Norrgården och Björkängen)
 Tema 3 - Förskoleområde 3 (förskolorna Vibytorp och Kompassen samt dagbarnvårdarna)
 Tema 3 - Stocksätterskolan
 Tema 3 - Östansjö skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Tema 3 - Fredriksbergskolan samt förskolorna Tallbacken och Sagobacken
 Tema 3 - Långängskolan

Expedieras till 

Rektorer/förskolechefer

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32 - Uppföljning av terminsbetyg ht 2018 inför gymnasiebehörighet 
2019 
(19/BIN/14)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar aktuellt läge utifrån tidigare redovisade terminsbetyg, 
höstterminen 2018. Vilka insatser åtgärder görs för att få fler elever gymnasiebehöriga när 
vårterminen 2019 avslutas?

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 31 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 26 mars.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschefen föredrar ärendet, vilket är en uppföljning från nämnden i 
januari. Förvaltningen och nämnden följer upp vad som händer i verksamheterna under 
våren. Flera insatser har gjorts för att fler elever blir gymnasiebehöriga samt att övergången 
mellan årskurs 6 och 7 ska bli bättre för eleverna.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Uppföljning av terminsbetyg ht. 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 - Förslag till svar på motion gällande vikarieanskaffning i 
kommunens skolor 
(19/BIN/7)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har mottagit en motion gällande 
vikarieanskaffning i kommunens skolor. Kommunstyrelsen har gett bildningsnämnden i 
uppdrag att ta fram ett förslag/underlag till svar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 32 2019)

Förvaltningschefen redovisar ärendet. Förvaltningen står för underlag och lämnar 
informationen till bildningsnämnden. Ärendet skickas sedan vidare till kommunstyrelsen för 
vidare behandling.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Svaret är ett tjänstemannaförslag som 
nämnden får som information. Förslaget skickas vidare till kommunstyrelsen för vidare 
behandling.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet skickas till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

 Motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor
 Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor
 Svar på motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad

Page 12 of 24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34 - Patientsäkerhetsberättelse 2019 
(19/BIN/107)

Ärendebeskrivning

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren ansvarig för patientsäkerheten i sin 
hälso- sjukvårdsverksamhet. Vårdgivaren i elevhälsan är lika med skolans huvudman och 
därmed bildningsnämnden. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 33 2019)

Verksamhetschef för elevhälsan Madelene Wistrand kommer till nämndens sammanträde 
och föredrar ärendet.

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 26 mars.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Verksamhetschef för elevhälsan Madelene Wistrand föredrar ärendet. Hallsbergs 
kommun fick nytt journalsystem 2018 inom skolhälsovården i grundskolan. Här finns bra 
förutsättningar för en god och säker vård. Arbetsområden just nu är rutiner och systematik. 
Patientsäkerhetsberättelsen kommer att justeras, då det står fel procent på skolläkarens 
tjänst.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 
2019.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2019
 Patientsäkerhetsberättelse 2019, slutlig

Expedieras till 

Verksamhetschef elevhälsan

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35 - Verksamhetsrapport 2019:01 
(19/BIN/108)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på biblioteket och Bergööska huset i Hallsberg. En 
rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt 
bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 34 2019)

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 

Kulturchefen
Bibliotekschefen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2019-02-26 - 2019-03-25 presenteras på nämndens 
sammanträde den 26 mars.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2019-02-26 
- 2019-03-25.

I bildningsnämnden föreslår ordförande att redovisningen av delegationsbeslut läggs till 
handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2019-02-26 - 2019-
03-25 till handlingarna.

Delegeringsbeslut

 19/BIN/2-27  Delegationsbeslut Fk org 45/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 
skola

 18/BIN/635-2  Delegationsbeslut Fk 009/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/24-3  Delegationsbeslut OkS 004/2019 position 6.3 Duvans förskola i KUMLA
 19/BIN/95-2  Delegationsbeslut OkS005/2019 position 3.13 Snavlunda skola
 19/BIN/2-31  Delegationsbeslut Fk org 49/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/2-32  Delegationsbeslut Fk org 50/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/2-33  Delegationsbeslut Fk org 51/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/2-34  Delegationsbeslut Fk org 52/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/81-2  Delegationsbeslut Fk allm 004/2019, bildningsnämndens svar
 19/BIN/87-2  Delegationsbeslut Fk 010/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/86-2  Delegationsbeslut Fk 011/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/2-36  Delegationsbeslut Fk org 53/2019, anmälan till huvudman Östansjö 

skola
 19/BIN/2-37  Delegationsbeslut Fk org 54/2019, anmälan till huvudman - Östansjö 

skola
 19/BIN/2-38  Delegationsbeslut Fk org 55/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 19/BIN/2-39  Delegationsbeslut Fk org 56/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 
skola

 19/BIN/2-40  Delegationsbeslut Fk org 57/2019, anmälan till huvudman - Östansjö 
skola

 19/BIN/2-41  Delegationsbeslut Fk org 58/2019, anmälan till huvudman - förskolan 
Tallbacken

 19/BIN/81-5  Delegationsbeslut Fk allm 005/2019, kompletteringar i ärendet
 19/BIN/24-4  Delegationsbeslut OkS 006/2019 position 6.3 Hällabrottets förskola.
 19/BIN/24-5  Delegationsbeslut OkS007/2019 position 6.3 Hällsbrottets förskola.
 19/BIN/57-6  Delegationsbeslut Fk allm 006/2019, Yttrande i mål 967-19
 19/BIN/2-43  Delegationsbeslut Fk org 59/2019, anmälan till huvudman - förskolan 

Stocksätter
 19/BIN/2-44  Delegationsbeslut Fk org 60/2019, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 19/BIN/2-45  Delegationsbeslut Fk org 61/2019, anmälan till huvudman -

Stocksätterskolan
 19/BIN/95-3  Delegationsbeslut OkS008/2019 position 3.13 Snavlundaskolan 

Askersund
 18/BIN/488-4  Delegationsbeslut fk 012/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/106-2  Delegationsbeslut Fk 013/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/2-46  Delegationsbeslut Fk org 62/2019, anmälan till huvudman - Östansjö 

skola
 19/BIN/2-47  Delegationsbeslut Fk org 63/2019, anmälan till huvudman - Östansjö 

skola
 19/BIN/2-48  Delegationsbeslut Fk org 64/2019, anmälan till huvudman - Östansjö 

skola
 19/BIN/48-2  Utbetalning anläggningsbidrag under 50 000:- 2019
 19/BIN/2-49  Delegationsbeslut Fk org 65/2019, anmälan till huvudman - 

Fredriksbergskolan
 19/BIN/2-50  Delegationsbeslut Fk org 66/2019, anmälan till huvudman - 

Fredriksbergskolan
 19/BIN/2-51  Delegationsbeslut Fk org 67/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37 - Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 
2.15 - 2.17 
(19/BIN/2)

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 26 mars redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2019-02-26 - 2019-03-25.

På beredningsutskottets sammanträde 12 mars redovisas också hittills inkomna anmälningar 
till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 36 2019)

Det har inkommit 4 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 4 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2019-
02-26 – 2019-03-07.

Sköllersta skola 3 st
Sköllersta skolas fritidshem 1 st

Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Det har inkommit sammanlagt 19 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2019-
02-26 – 2019-03-25.

Sköllersta skola 6 st
Sköllersta skolas fritidshem 1 st
Förskolan Stocksätter 1 st
Stocksätterskolan 2 st
Östansjö skola 6 st
Förskolan Tallbacken 1 st
Fredriksbergskolan 2 st

Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

En anmälning handlar om en elev som blir verbalt kränkt, blir retad, av en annan elev. Eleven 
slutar inte retas på ett tag trots tillsägelse. Samtal har förts med elever och vårdnadshavare. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En anmälning handlar om en elev blir fysiskt kränkt, genom sparkar, av en annan elev i 
klassrummet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En anmälning handlar om en elev blir fysiskt kränkt, blir puttad, av en annan elev i 
klassrummet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En anmälning handlar om en elev blir fysiskt kränkt, genom slag, av en annan elev i 
klassrummet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och är avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir kränkt under en idrottslektion av en annan 
elev. Elev 2 kränker elev 1 både verbalt och fysiskt. Efter tillsägelse blev elev 2 arg och 
lämnade lektionen. Samtal har förts med eleverna och vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet är utrett och avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som vid flera tillfällen blir fysiskt kränkt av en 
annan elev. Skolan har vidtagit åtgärder så att eleverna får ett större avstånd mellan 
varandra under skoldagen. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte 
avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt i kapprummet av en annan 
elev. Skolan har vidtagit åtgärder så att eleverna får ett större avstånd mellan varandra i 
kapprummet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av flera elever. Elev 1 blir 
arg och svarar med att slå en av de andra eleverna. Samtal har förts med inblandade elever. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever som hamnar i konflikt. Den ene eleven börjar 
retas, detta övergår till att båda eleverna börjar puttas och sparkas. Samtal har förts med 
inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

Två av anmälningarna handlar om två elever som leker och skriker olika saker till varandra. 
Elev 1 provocerar den elev 2 medvetet, vilket resulterar i att elev 2 knuffar och slår elev 1. 
Samtal har förts med inblandade elever sam övriga elever som sett händelsen. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

Två av anmälningarna handlar om elever som kommer i konflikt med varandra när de leker. 
De slår och sparkar varandra samt drar varandra i håret. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendena är utredda och avslutade.

Page 19 of 24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

En anmälning handlar om ett barn som blivit fysiskt kränkt av ett annat barn när det lekte. 
Leken skedde lite undanskymt, men det stället är nu åtgärdat och synligt. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En anmälning handlar om en elev som känner sig kränkt när denne fick en papperslapp i 
huvudet. Detta kommenterades högt av en annan elev och alla andra elever runt om började 
skratta. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En anmälning handlar om barn 1 som blir mycket rädd och ledsen när barn 2 kommer 
springandes bakifrån och rycker spaden ur händerna på barn 1. Barn 2 hade blivit tillsagd av 
två äldre barn att göra detta. Pedagogerna har samtalat med alla fyra barnen. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En anmälan handlar om en elev som försökte hindra en konflikt. Eleven fick då ta emot slag 
och stryptag från en annan elev. Samtal har förts med inblandade elever och 
vårdnadshavare. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En anmälan handlar om elev 1 som blev fysiskt kränkt av elev 2 när elev 1 sparkade bort 
bollen för elev 2. Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En anmälan handlar om en elev som under en rast ska ha blivit både verbalt och fysiskt 
kränkt av en annan elev, bland annat genom att den andra eleven sagt fula saker den ene 
eleven. Skolan har stärkt upp med fler vuxna ute på rasterna. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkomna anmälningar till huvudman.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38- Rapporter

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Fritidsavdelningen väntar besked angående ommålningen av löparbanorna på Hallsbergs IP.
Sköllersta IF vill bygga en padelbana utomhus i Sköllersta.
Arbetet med årets sommarutställning går planenligt.

Lokalplanering
Etapp 3 av Långängskolan slutbesiktigas 26 mars. Etapp 4 kommer starta runt påsk, vilket gör 
att det blir tillfälliga lösningar resten av våren var eleverna kommer att äta lunch.
Arbetet med förskolan Äppellunden fortlöper som planerat.
Tillfälliga förskolelokaler i HOK-stugan i Hallsberg under våren 2019. Tillfälliga förskolelokaler 
också i Kristallkyrkan i Vretstorp.

IT
Samuel Jiménez är ny IT-strateg på bildningsförvaltningen. Han presenterar sig på nämndens 
sammanträde.

Information från förvaltningen
Emma Dahlberg, ny förskolechef för förskolorna i Pålsboda/Hjortkvarn. Emma börjar den 15 
april.
Minnia Truedsson, tf rektor på Långängskolan. Rekrytering efter tillsvidareanställd rektor 
påbörjas i mitten av april.
Ny organisation i Östansjö/Vretstorp från och med höstterminen 2019. Då kommer det att 
finnas en rektor för båda skolorna och det en förskolechef för samtliga förskolor i de båda 
områdena.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

Elevrådsprotokoll
Östansjö skola, Folkasboskolan 4-6, Folkasboskolan F-3, Stocksätterskolan
Löpnr BIN/1912585 – BIN/1912594, BIN/1912655, BIN/1912924, BIN/1912738

Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom i mål 5996-18
Dnr 18/BIN/48

Lärarförbundet Hallsberg
Skrivelse pedagogisk lunch
Löpnr BIN/1912907

Barn- och elevombudet
Begäran om komplettering
Dnr 19/BIN/81

Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/1912340, BIN/1912583, BIN/1912644, BIN/1912905

Skolverket
Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie 
undervisningstid - Huvudmän för 2019, Beslut om statsbidrag för omsorg under tid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2019, Beslut om statsbidrag för fortbildning av 
lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2019, Beslut om statsbidrag för 
fortbildning för specialpedagogik för 2019, Statsbidrag för fortbildning av lärare när det 
gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 
2019, Beslut om statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2019
Dnr 19/BIN/1

Förvaltningsrätten i Karlstad
Underrättelse
Dnr 19/BIN/57

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Beslut om slutrapport för stöd till öppen fritidsverksamhet 2019
Dnr 18/BIN/550
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Socialdemokrater för tro och solidaritet i Hallsberg
Skrivelse angående fritidsbanken
Löpnr BIN/1912584

Utgående skrivelser

Skolverket
Ansökan statsbidrag Lovskola 2019, Ansökan statsbidrag för entreprenörskap i skolan - 
huvudmän 2019, Ansökan statsbidrag Lågstadiesatsningen 2019, Redovisning av uppgifter 
för Samordnare nyanlända 2018, Ansökan statsbidrag Fritidshemssatsningen 2019
Dnr 19/BIN/1

Socialstyrelsen
Återrapportering av 2018 års statsbidrag för avgiftsfria lovaktiviteter
Dnr 19/BIN/94

Socialstyrelsen
Återrapportering av 2018 års statsbidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass
Dnr 18/BIN/1

Barn- och elevombudet
Yttande
Dnr 19/BIN/81

Förvaltningsrätten i Karlstad
Yttrande
Dnr 19/BIN/57

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser. 
Förvaltningschefen informerar också om den skrivelse om fri pedagogisk lunch som lämnats 
in till bildningsnämnden.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 39 2019)

Övriga verksamhetsbesök vårterminen 2019
14 maj - Långängskolan
29 maj - Alléområdet inklusive Alléhallen

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Efter sammanträdet, under eftermiddagen, sker en resultatdialog tillsammans med rektorer 
och förskolechefer.

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-03-06 Dnr: 19/BIN/54

Version 1.3

Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22

Ärendebeskrivning
Under våren påbörjar bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska 
ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med 
budgetramar för 2020 (-21 och -22), samt var i processen vi är idag. 

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet
En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella 
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är 
naturligtvis att göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är 
önskvärt. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2020 (-21 
och -22). Nämnden informeras även om den fortsatta processen och planeringen med att ta fram 
budgetramar för 2020.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef









































Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-03-06 Dnr: 19/BIN/14

Version 1.3

Uppföljning av terminsbetyg ht 2018 inför gymnasiebehörighet 2019

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar aktuellt läge utifrån tidigare redovisade terminsbetyg, höstterminen 
2018. Vilka insatser åtgärder görs för att få fler elever gymnasiebehöriga när vårterminen 2019 
avslutas? 

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet
Betyg ska sättas i slutet av varje termin från och med skolår 6 till och med höstterminen i skolår 9 i 
alla ämnen utom språkval som inte har avslutats (Skollagen 10 kap. 16 §).

När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på en bedömning av de 
kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen (Skollagen 10 kap. 19 §).

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisning vid den tidpunkt som betyget ska 
sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade ska beslutet fattas tillsammans med en lärare 
som är legitimerad (Skollagen 3 kap. 16 §).

Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar (Skollagen 3 kap. 
14 §).

Det finns kunskapskrav med tillhörande betygskriterier för skolår 6 och skolår 9.

Huvudmannen har ett ansvar att se till att kvaliteten och måluppfyllelsen motsvarar lagstiftning och 
andra författningar. 

Bildningsförvaltningen har tidigare redovisat en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid 
kommunens skolor i slutet av höstterminen 2018. Resultaten föranleder att någon skolenhet måste 
arbeta intensivt med att stödja elevernas utveckling så att fler elever når kunskapskraven och blir 
gymnasiebehöriga. Bildningsförvaltningen redogör för de insatser som gjorts och görs i syfte att få 
fler elever att bli behöriga till något av gymnasieskolans nationella program. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef





Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-03-06 Dnr: 19/BIN/7

Version 1.3

Förslag till svar på motion gällande vikarieanskaffning i kommunens 
skolor

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har mottagit en motion gällande vikarieanskaffning i 
kommunens skolor. Kommunstyrelsen har gett bildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett 
förslag/underlag till svar. 

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 
Ärendet skickas till kommunstyrelsen. 

Ärendet
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har mottagit en motion gällande vikarieanskaffning i 
kommunens skolor. Kommunstyrelsen har gett bildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett 
förslag/underlag till svar. Bildningsförvaltningen har behandlat motionen för att se vilka aktuella 
lagrum som finns att förhålla sig till samt på vilket sätt förslaget skulle påverka verksamheterna. 

Bildningsförvaltningen 

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
Svar på motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor



Datum
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Motion till fullmäktige Dnr. 18/KS/214

Svar på motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor

Motionärerna konstaterar att Sverige står inför en stor lärarbrist. En viktig del i att få fler att vilja utbilda 
sig till lärare är att förbättra arbetsmiljön. Ett problem som påverkar lärares arbetsmiljö enligt 
motionärerna, är när det saknas lärare på grund av sjukdom. Enligt motionen är det då närvarande 
lärare som får skaffa vikarie eller ta extra lektioner. I motionen framförs därför att det krävs krafttag och 
man yrkar på följande två punkter:

1. Att bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till att anställa fasta vikarier 
på kommunens skolor.

2. Att bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att lyfta över ansvaret för 
vikarieanskaffning till administrativ personal.

Precis som motionärerna påpekar så står Sverige inför en stor lärarbrist och det är redan en av skolans 
största och svåraste utmaningar. Lärares arbetsmiljö är en ständigt aktuell fråga och det finns mycket 
som har gjorts och görs för att arbeta med lärares arbetsmiljö i Hallsbergs kommun. I motionen framförs 
ett förslag om att anställa fasta vikarier på kommunens skolor. Motionärerna vill naturligtvis vara med 
och bidra till en förbättrad arbetsmiljö för kommunens lärare. Problemet är dock att förslaget mycket 
tydligt är en detaljstyrning av skolans inre organisation, vilken rektor är explicit ansvarig för enligt 
skollagen. Det är därmed inte en fråga som faller under huvudmannens ansvar. Hur rektor fördelar de 
resurser som hen förfogar över eller hur rektor organiserar samt leder och fördelar arbetet på den 
enskilda skolenheten är rektors ansvar. Fram till 2014 fanns det en central vikariepool för förskolan med 
fast anställd personal. Vid de stora besparingar som gjordes var samtliga förskolechefer och förvaltning 
överens om att avveckla vikariepoolen. Organisationen ansågs allt för ineffektiv och mötte inte behovet 
när många var sjuka och kostade pengar oavsett om behov fanns eller inte.

När det gäller det administrativa arbetet med vikarieanskaffning är det tydliga skillnader redan idag hur 
respektive rektor har valt att lösa frågan. Flera skolenheter har idag personal som inte är lärare som 
sköter vikarieanskaffningen medan andra enheter inte har valt att göra en sådan lösning. 

En möjlighet som har diskuterats och som vidare skulle kunna utredas är möjligheten att bygga ut den 
vikarieanskaffning och planeringstjänst som finns på social- och arbetsmarknadsförvaltningen, till att 
även omfatta förskola och skola. I den verksamheten finns ett digitalt program ”Timecare”, personer 
som vill arbeta kan anmäla sig tillgängliga i det digitala systemet på tider som passar och personalen kan 
utifrån anmälda behov bemanna mot samtliga skolor och förskolor. En central service som enheterna 
kan använda efter egna önskemål. I det skulle bildningsförvaltningen kunna bidra med en administrativ 
tjänst motsvarande en heltid.

  



Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
Datum: 2019-03-06                            
Dnr: 19/BIN/107

Version 1.2

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren ansvarig för patientsäkerheten i sin hälso- 
sjukvårdsverksamhet. Vårdgivaren i elevhälsan är lika med skolans huvudman och därmed 
bildningsnämnden.  

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna 
patientsäkerhetsberättelse 2019.

Ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren ansvarig för patientsäkerheten i sin hälso- 
sjukvårdsverksamhet. Vårdgivaren i elevhälsan är lika med skolans huvudman och därmed 
bildningsnämnden. 

” Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå
   1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
   2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
   3. vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.” (3 kap. 10 § 
Patientsäkerhetslagen) 

Ur Vägledning för Elevhälsan:
Vårdgivaren ansvarar för att det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och 
sjukvårdsverksamhet (29 § hälso- och sjukvårdslagen)
Utöver verksamhetschefens författningsreglerade ansvar bestämmer vårdgivaren vilka övriga 
uppgifter och skyldigheter som verksamhetschefen ska ha inom sitt arbetsområde.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Madelene Wistrand

Förvaltningschef                                                 Verksamhetschef Elevhälsan

Bilagor
Patientsäkerhetsberättelse 2019
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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § Vårdgivare skall pla-

nera, leda och kontrollera verksamheten så att den leder till att kravet på god 

vård upprätthålls. 

Målsättning för elevhälsan är att främja elevernas hälsa och utveckling. 

Verksamheten ska företräda eleverna i skolan och lyfta fram elevperspektivet.  

Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska ha ett hälsofrämjande och förebyg-

gande perspektiv. Elevernas utveckling mot skolans mål ska stödjas och stär-

kas. EMI ska följa fastställd verksamhetsplan.  

 

Elevhälsans medicinska insats fortsättningsvis kallad EMI. 

Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska fortsättningsvis kallad MLA. 

 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  

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

Enligt skollagen ska det finnas en elevhälsa med målsättning att stödja elever-

nas utveckling mot målen. Elevhälsa ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och pedagogiska insatser 

 

Huvudman och vårdgivare för EMI i Hallsberg är Hallsbergs Kommun 

Huvudman/vårdgivare är ansvarig för patientsäkerhetsarbetet. 

 

I augusti tillträdde nuvarande verksamhetschef. Verksamhetschefen är den 

person som tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

samt elever, vårdnadshavare och personal ska kunna vända sig till när det gäl-

ler frågor som rör verksamheten.   

 

Verksamhetschef som inte har medicinsk utbildning måste överlåta det medi-

cinska ledningsansvaret till annan person MLA. 

 

Verksamhetschefen har ansvar att tillgodose hög patientsäkerhet och god kva-

lité och att leda och fördela det hälsofrämjande arbetet så att EMI kan bidra till 

skolan hälsofrämjande utveckling och elevers måluppfyllelse. 

Verksamhetschefen ansvarar för att alla medarbetare engageras, har rätt kom-

petens och befogenheter att bedriva säker vård. 

 

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar har ansvar att tillsammans med 

verksamhetschef ansvara för att arbeta med metod och verksamhetsarbete 

samt bevaka att säkra rutiner finns och är kända i den dagliga verksamheten. 

Arbetet skall ske på ett patientsäkert sätt och skall följas upp, utvärderas uti-

från ett hälso-och sjukvårdsvårds perspektiv.  

 

 

EMI i Hallsbergs Kommun består av 4,75 % tjänst för skolsköterskor  
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MLA utgör 20% av en av skolsköterskornas tjänst 

Skolläkarresurs har under år 2018 köps in av företaget Kunjani Consulting AB 

med en omfattning av 15%.  

 

All hälso- och sjukvårdspersonal d.v.s. skolsköterska och skolläkare har ett 

eget yrkesansvar för att arbetet utförs med god kvalitet och hög patientsäker-

het och skall medverka och bidra till att detta upprätthålls.  

Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och rap-

porteras. 

 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som 

genomförts under året 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av 

den egna verksamheten samt kontroll av att de processer och 

rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

 

Verksamhetschef och MLA ansvarar för att en egenkontroll av bemanning och 

resursfördelning sker inför varje läsår för att säkerställa rätt bemanning på de 

olika skolorna utifrån elevantal och behov på skolan. 

 

Hallsbergs Kommun köper tjänst av Region Örebro Län som har utarbetat och 

uppdaterar fortlöpande en webbaserad metodbok för elevhälsans medicinska 

insats. Information om förändringar i PM från metodboken skickas till alla i 

verksamheten via mail. Av metodboken framgår vilka åtgärder som skall vid-

tas vid olika händelser. MLA och skolsköterskegruppen har möjlighet att göra 

ändringar för att anpassa till lokala skillnader. Arbete med att göra en hel ge-

nomgång/uppdatering av gällande Region Örebros/ samt lokal metodbok har 

påbörjats och kommer att fortsätta under 2019 

 

Varje skolsköterska skall årligen kontrollera medicinteknisk utrustning. Bris-

ter rapporteras till verksamhetschef och berörd rektor. Kontroll av kyl-

skåpstemperatur (vaccinförvaring) sker kontinuerligt 1 ggr/vecka. 

 

Arbete har påbörjats för att säkerhetsställa kvalitet och utrustning på skolskö-

terskans lokaler. Egenkontroll av utrustning visar att verksamheten har utrust-

ning som behöver anpassas eller nyinvesteras. Detta är ett pågående arbete. 
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Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 Vårdgivare skall senast 1 mars varje år upp-

rätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhets skall be-

skrivas och vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har upp-

nåtts. 

EMI arbetar utifrån ett basprogram och årshjul för att säkerhetsställa att arbe-

tet bedrivs som planerat och att eleverna i kommunen får likvärdig medicinsk 

elevhälsa. 

Skolsköterskegruppen träffas regelbundet 1 ggr/ månad på kategoriträffar för 

att diskutera bland annat säkerhetskultur, arbetsmetoder, rutiner, lagar och för-

fattningar som styr verksamheten. Identifiering av riskområden pågår ständigt 

MLA informerar om nyheter som berör verksamheten. 

  

EMI använder ProReNata ett kvalitetssäkrat journaldokumentationssystem.  

Givna vaccinationer dokumenteras i ProReNata och skickas elektroniskt till 

Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister i anslutning till vaccination. 

 

Två skolsköterskor deltar alltid i samband med vaccinationer. 

 

Rutin för hälsosamtal i metodboken beskriver hur journaldokumentationen ska 

utföras så att den kvalitetssäkrar omvårdnaden. 

 

Generella ordinationer för hantering av läkemedel uppdateras årligen till be-

rörda skolsköterskor av MLA och ansvarig skolläkare. 

 

För att stärka kvalitet och kunskap i verksamheten har skolsköterskor deltagit i 

olika utbildningar som har erbjudits av Region Örebro län. 

 

MLA medverkar i länets och Sydnärkes nätverksträffar med andra skolskö-

terskor.  

 

 

 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § Vårdgivare skall fortlöpande bedöma om det finns 

risk för att händelser skulle kunna inträffa som medför brister i verksamhetens 

kvalitet 

All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera risker som 

kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för eleverna. 

Större förändringar i verksamheten kan också påverka patientsäkerheten. 

Utifrån de avvikelserapporter som skrivs av skolsköterskor och skolläkare kan 

verksamhetschefen bedöma eventuella kommande svagheter och risker. 

Analysen av dessa ger möjlighet att åtgärda brister och förhindra risker 
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Verksamhetschefen ansvara också för att uppmärksamma och påtala riskerna 

för vårdgivaren. 

 

 

Rutiner för händelseanalyser 

SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

Rutiner för avvikelserapportering finns framtagna i metodboken samt blankett 

finns i ProReNata. 

Både vid mindre allvarlig och allvarlig vårdskada gör skolsköterskan/skolläka-

ren en anmälan om skada till verksamhetschefen för EMI. Utifrån bedömning 

av skadans allvar, och i samråd med skolläkare, MLA handläggs ärendet. 

Vid mindre allvarlig vårdskada görs en utredning anpassad efter händelsens 

karaktär. En analys och bedömning leder till planerade åtgärder.  

Vid allvarlig vårdskada anmäler verksamhetschefen ärendet till Inspektionen 

för vård och omsorg. Det gäller händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada 

Varje skolsköterska och skolläkare är skyldig att rapportera om en patient i 

samband med undersökning, vård eller behandling har drabbats eller utsatts 

för risk att drabbas av vårdskada.  

Händelsen beskrivs på blanketten Avvikelserapport, Blanketten skickas däref-

ter till verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats som är ansvarig 

för avvikelsehanteringen.  

Avvikelserapporten utreds, oftast tillsammans med den som skrivit rapporten, 

för att finna bakomliggande orsaker till händelsen. Åtgärdsförslag som skall 

förhindra ett upprepande tas sedan fram. Återkoppling till den som rapporterat 

avvikelsen och övriga berörda sker därefter. Avvikelsen kommer senare att 

följas upp för att se att åtgärderna haft avsedd effekt. Avvikelserna återkopplas 

läsårsvis till verksamheten 

Efter analys och åtgärd av avvikelser sker en återrapportering till sköterske-

gruppen om de åtgärder/förändringar som gjorts för att förhindra att händelsen 

upprepas.  

 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

IT och dokumentation är ett stort och viktigt område där EMI har mycket att förhålla 

sig till med tanke på kvalitét och säkerhet. 

EMI är skyldig till att föra journal enligt patientjournallagen. Sedan hösten 2018 an-

vänder EMI ProReNata som journaldokumentationssystem. Detta är ett webbaserat 

journalsystem som är CE-märkt. ProReNata arbetar i enlighet med kvalitetsled-

ningssystemet ISO-13485 och riskhanteringssystemet ISO-1497. Vid upphandling 

av ProReNata genomförde Hallsbergs kommun en konsekvensbedömning utifrån 

GDPR.  
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Inloggningsfunktionen garanterar att obehöriga inte får tillgång till journalen 

eller annan dokumentation. 

Systemansvarig utsedd för ProReNata är verksamhetschef och IT-tekniker på 

Bildningsförvaltningen. Loggrutin för användare i ProReNata utförs enligt 

kvalitetskrav. Obehörig inloggning analyseras och rapporteras till verksam-

hetschef. 

För elever med skyddad identitet sker dokumentation i pappersjournal enligt 

rutin i metodboken. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § Vårdgivare skall identifiera processer där samver-

kan behövs för att förebygga vårdskador 

EMI samverkar med följande parter under elevens skolgång från 6-16 år uti-

från behov: 

• Elever och vårdnadshavare 

• Elevhälsan på varje skola 

• Barnhälsovården och förskola inför att eleven skall börja förskoleklass 

• Elevhälsoteam vid stadie- och skolbyte. 

• Blivande gymnasieskola, vid övergång från grundskolan till gymna-

sieskola. 

• Måltidsservice angående rutiner för elever med behov av specialkost 

• Externa samarbetsgivare såsom: vårdcentral, asylhälsan, barn-och 

ungdomskliniken, barn och ungdomspsykiatrin, barnhabiliteringen, lo-

gopedi och foniatri. Samarbete sker regelbundet på olika nivåer för att 

säkerhetsställa processer i informationsflöde, remissgång och behand-

lingsresultat. 

• Socialtjänsten 

 

 

Det är viktigt att skolsköterskor får kännedom om nya elever på skolorna och 

lika så vid utflyttning. Detta för att journaler skall beställas och att insatser 

inte skall fördröjas eller utebli. 

 

MLA i samarbete med verksamhetschefen ansvarar för att samla upp och 

strukturera de erfarenheter och risker som uppkommer i samband med sam-

verkan. Det är också deras ansvar att stämma av verksamheten mot de planer 

som finns och implementera detta hos medarbetare. Nätverksträffar på reg-

ionen och med närliggande kommuner är viktiga forum för att lyfta samverkan 

och nya rutiner/planer för samverkan.  

Under året har bland annat samtal förts kring: Samverkan med BUP runt ele-

ver med ADHD. Samverkan med barnkliniken runt elever med övervikt.  
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Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § Hälso- och sjukvårdsper-

sonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personal 

skall rapportera till vårdgivare risker och händelser som skulle kunna med-

föra en vård skada. 

Vikten av att rapportera tas upp på kategoriträffar för skolsköterskor regelbun-

det för att uppmärksamma och påminna om skyldigheten samt rutinerna kring 

detta.  

 

Synpunkter på omhändertagande inom EMI skall alltid tas hand om och vida-

rebefordras till MLA för fortsatt handläggning med verksamhetschef. 

EMI skall främja möjligheterna till att samverka med elever och vårdnadsha-

vare i dessa frågor i syfte att öka kvaliteten. 

 

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § Inkomna klagomål och synpunkter skall samman-

ställas och analyseras för att vårdgivaren skall kunna se mönster och trender. 

Verksamhetschef och MLA går regelbundet igenom aktuella händelser, sam-

manställer och återför resultatet till verksamheten. Den samlade bilden av kla-

gomål är att det sker via direktkontakt mellan vårdnadshavare/elev och skol-

sköterska, skolläkare eller verksamhetschef. Kontakt sker och eventuella kla-

gomål/missnöje fångas upp i samtal. 

 

Ingen Lex Maria anmälan har gjorts under året 2018. 

 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § Vårdgivare skall ge patienter och närstående möjlig-

het att delta i patientsäkerhetsarbetet. 

All hälso- och sjukvård inom EMI är ett erbjudande. Samtycke till vård, 

undersökning eller behandling sker i de flesta fall muntligt men vid vaccine-

ring efterfrågas skriftligt medgivande. 

 

Skolsköterskor och skolläkare ska alltid sträva efter samarbete med elev och 

vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. 

Elev bör alltid informeras i det som rör individen och information ska vara an-

passad efter ålder och mognad. 

 

Vårdnadshavare kontaktas när man så bedömer detta. Barnet ska ha medinfly-

tande som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till självbestäm-

mande. En välinformerad elev ökar sin upplevelse av trygghet. 

Tolk används vid behov. Informationen kan vara både skriftlig och muntlig. 

Inför hälsobesök och vaccinationer meddelas vårdnadshavare via elevportalen 

Edwise, skolans hemsida, veckobrev samt informationsblankett som lämnas 
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med eleven. Edwise används även vid andra sammanhang där vårdnadshavare 

och elever behöver få information om aktuella händelser 

 

Information om EMI och basprogrammet ges muntligt vid föräldramöten. 

Det finns information om EMI och basprogrammet på kommunens hemsida. 

Överföring av elevs hälsojournal från Barnhälsovården, till/från skola utanför 

kommunen sker med vårdnadshavares skriftliga medgivande. 

 

Vid behov samverkar EMI med elev och vårdnadshavare vid information om 

elevs sjukdom/funktionshinder till elever och/eller personal. 

 

På Hallsbergs Kommun hemsida där information om EMI finns hittas inform-

ation om hur klagomål på hälso- och sjukvården framförs. Kontakt tas i första 

hand med verksamhetschef eller MLA. Information finns också om Region 

Örebro Läns patientnämnd samt till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 Vilka resultat som har uppnåtts i verksamheten 

av genomförda åtgärder. 

Gällande förutsättningar för patientsäker EMI i Hallsbergs Kommun och som 

EMI har fungerat under 2018: 

 

Det finns en tydlig organisation för EMI 

Det finns ett ledningssystem för EMI 

Patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen  

Verksamhetsplan skrivs för en treårsperiod  

EMI följer Metodhandbok, årshjul och lokala riktlinjer. 

Metodhandboken uppdateras och revideras kontinuerligt 

Det finns rutiner för risk och avvikelsehantering 

Skolsköterskorna deltar i arbetet med att utveckla säkra rutiner 

Alla skolsköterskor samarbetar för att säkerhetsställa att arbetet utifrån bas-

programmet ska hinnas med 

Kompetensutveckling sker kontinuerligt efter behov 

Tillsyn av medicinteknisk apparatur genomförs årligen. 

Alla vårdkontakter dokumenteras i elevjournal 

EMI är en del av elevhälsoteamen och arbetar gemensamt för elever i behov 

av särskilt stöd 

EMI medverkar i elevernas arbetsmiljöarbete. 

Hälsobesök har erbjudits alla elever enligt skollagen samt Socialstyrelsen och 

Skolverkets - Vägledning för elevhälsan 

Vaccinationer har erbjudits enligt nationella vaccinationsprogrammet 

Öppen mottagning har erbjudits elever på alla skolor 

Regelbundna kategoriträffar för skolsköterskor 

 

Arbetet fortsätter under kommande år med syfte att skapa goda förutsättningar 

för våra elever att ha en god hälsa, en god utveckling och en positiv lärmiljö. 
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