
 

 

 
Öckerö 2019-04-04 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

Beslutsorgan Barn- och utbildningsnämnden 
Tid och plats Onsdag 10 april kl 8.30 i Lejonet, kommunhuset 

 
Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl. 7.45 i Lejonet 
                 Oppositionen träffas kl. 7.50 i Klätten 

ÄRENDEN 1 Val av justerare – Förslag: Ronnie Bryngelsson  

Anna Bondemark 2 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insats 

Bilaga 

Katarina Lindgren 3 Åtgärdsplan kopplad till ekonomisk prognos efter 
februari 

Bilaga 

Katarina Lindgren 4 Svar på motion om trafikundervisning Bilaga 

Katarina Lindgren 5 Yttrande till Skolinspektionen angående fristående 
gymnasieskolor inför HT 2020 

Bilaga 

Jacob Österlund 6 Utseende av skolchef Bilaga 

Jacob Österlund 7 Redovisning av delegationsbeslut Pärm 
 
 

Katarina Lindgren 
 

Katarina Lindgren 
 

Martina/Katarina 
 

Andreas Persson 
 

 

Madeleine 
Andersson-Wäli 
 
 
 

 

8 Information 

a. Skolchefen informerar 

b. Förskoleplanering 

c. Rapport GR 

d. Rapporter om kränkande behandling 

e. Information från GR:s dataskyddsombud 10.30 

f. Nytt avtal för tjänstereseförsäkring 

g. Balanslista 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 
 

Bilaga 

    9 Övriga frågor  

 
   
 
 
  Martina Kjellqvist  Jacob Österlund 
  Ordförande   Nämndsekreterare 



        
 

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00                212000-1280                     kommun@ockero.se         www.ockero.se  

 

                                                                                                                                                                                                              

Handläggare: Anna Bondemark 

Ärende: Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018 

Diarienummer: 33/19 

 

 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018 
 
Ärendet 
En patientsäkerhetsberättelse ska årligen upprättas för elevhälsans medicinska 
insats. Förvaltningen har upprättat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse för 
Öckerö kommun 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för den hälso-och sjukvård som bedrivits inom 
elevhälsan för 2018 godkänns. 
 
 
Bakgrund 
Den 1 januari 2011 infördes en patientsäkerhetslag SFS 2010:659 och SOFSF 2011:9. 
Syftet med lagen är att göra vården säkrare. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
3 kap. 10§ ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas senast den 1 mars varje år. 

Skollagen anger att det ska finnas en elevhälsa, dess sammansättning samt ger 
vägledning om elevhälsans övergripande mål och innehåll. De medicinska insatserna 
i skolans elevhälsa utförs av skolsköterskor och skolläkare och är en egen 
verksamhetsgren inom elevhälsan. Barn-och utbildningsnämnden är vårdgivare för 
den hälso-och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan. Hälso- och 
sjukvård i skolan styrs av samma lagar och regler som all annan hälso- och sjukvård i 
landet. 

Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats har ledningsansvar för all 
hälso-och sjukvård inom elevhälsan. Verksamhetschefen planerar, leder, 
kontrollerar, dokumenterar och redovisar skolhälsovårdens (EMI) arbete. 

 

Bilagor 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018 
 

 

Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren, skolchef 
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Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens arbete med 
patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Den är en del av det ledningssystem som vårdgivaren är 
skyldig att inrätta för HSL arbetet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete(SOSFS 2011:9). Syftet med 
patientsäkerhetsberättelse är att ge vårdgivaren bättre kontroll över verksamhetens 
patientsäkerhetsarbete samt att förenkla tillgång till information. 
Verksamhetschefen skall tillsammans med vårdgivaren leda patientsäkerhetsarbetet. 
Personalens kompetens och kunnande är en grundsten i patientsäkerhetsarbetet och i mötet med 
elever och vårdnadshavare. 
Förutom att stödja skolan och eleverna i arbetet för måluppfyllelse har EMI en viktig roll i 
folkhälsoarbetet att tillgodose alla barns rätt till god, likvärdig hälsovård både på organisations - och 
individnivå. Verksamheten ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
 
 
 
Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten så att den leder till att kravet på en 
god vård upprätthålls 

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 
Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan 
förebyggas.  

Det skall inom verksamheten finnas bemanning, personal och den kompetens som är nödvändig för 
att på sikt uppnå detta. Vi har i medeltal 420 elever på en heltid skolsköterska. 

Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara kända för all personal. 
Arbetsmiljön ska vara sådan att tid finns för planering och kvalitetsarbete. 

 

Strategier för att uppnå dessa mål är: 

Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en verksamhet som tidigt kan 
förebygga händelser och avvikelser. 
Förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner som kan implementeras i 
verksamheten. 
Uppföljning och utvärdering av arbetet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten.  
Barn och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
EMI(elevhälsans medicinska insats) och är ytterst ansvariga. 

Vårdgivaren ska leda, planera och kontrollera verksamheten så att kraven på god vård uppfylls. 
Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschef/medicinskt ledningsansvarig utses samt  Lex Maria 
ansvarig. 

 

Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten och att god vård 
bedrivs, exempel på detta kan vara att alla medarbetare har rätt kompetens, får fortbildning och 
möjlighet att kunna bedriva en vård av god kvalitet. 

Verksamhetschefen är den person som tillsynsmyndigheten IVO(inspektion för vård och omsorg) ska 
kunna vända sig till när det gäller frågor som rör verksamheten. 

Verksamhetschef enl. HSL 2017:30 är utsedd för grundskolan /särskolan/ gymnasieskolan och är 
Anna Bondemark.  

Anna Bondemark är också Lex Maria ansvarig. Verksamhetschefen ansvarar för kvalitet och säkerhet 
inom EMI (elevhälsans medicinska insats). Detta genom att planera och kontrollera att verksamheten 
håller hög patientsäkerhet och god kvalitet och ska vara uppdaterad och väl förtrogen med gällande 
regelverk inom området. 

Är också ansvarig för att rutiner och egenkontroll upprättas och följs och att avvikelser och risker 
analyseras och följs upp. 

Varje hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att arbetet skall utföras med god kvalité 
och hög patientsäkerhet och skall medverka och bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje 
medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
 

 
 
 
Uppföljning och utvärdering av patientsäkerheten i verksamheten sker i 
denna patientsäkerhetsberättelse. Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts via rapportering i 
avvikelsehanteringen. En risk eller händelse mäts enligt en risk- och händelseanalys. Avvikelser skall 
snarast rapporteras till Verksamhetschef för EMI som vid allvarlig händelse rapporterar till 
vårdgivaren. Beslutade åtgärder följs upp på skolsköterskornas möten. 
Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån socialstyrelsens rekommenderade 
basprogram. Uppföljningar av kommunens basprogram och vaccinationer sker löpande. Egenkontroll 
av olika insatser ger också kunskap kring verksamhetens kvalitet. Resultatet av egenkontroll, 
uppföljningar och utvärderingar skall rapporteras och återföras till verksamheten för att säkerställa 
utveckling och förbättring. Man arbetar efter årshjul. 
Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att säkerställa rätt  
bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag/belastning. Vi gör också en avstämning vid 
årsskiftet. 

Vi följer upp antal hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer m.m. i utvärderingen årligen. 
Verksamhetsplan har upprättats. 
Vi kan konstatera att vi har en mycket god vaccinationstäckning i kommunen. 
Service och kontroll av medicinteknisk apparatur sker en gång per år enligt fastställd rutin 
Loggkontroller i journalsystemet PMO utförs regelbundet enligt patientdatalagen. 
Kontroll av temperatur medicinskt kylskåp sker regelbundet minst en gång i veckan. 
Läkemedelskontroll kylskåp/medicinskåp två gånger per år. 
Remissbevakning och uppföljning av skickade remisser sker regelbundet. 
Kontroll av väntelistan sker regelbundet. 
Basprogrammet revideras och uppdateras årligt enligt rutin. 
I takt med att många elever upplever psykisk ohälsa och stress har arbetsbelastningen ökat. Vid 
hälsobesöken framkommer att elever behöver stöd, hjälp och även hänvisning till andra vårdgivare 
för vård och behandling. 
 
 
 
 
 
 
 



Metod och åtgärder för ökad patientsäkerhet 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
Det finns en tydlig organisation för EMI. 
Majoriteten av  skolsköterskorna och skolläkare har rätt kompetens. 
Kompetensutveckling sker. 
Verksamhetsplan finns. 
Samtliga skolsköterskor följer samma rutiner och jobbar efter givna riktlinjer och årshjul. 
Medicinskt ledningssystem finns. 
Handbok och rutiner finns. 
Alla skolsköterskor deltar i arbetet med att utveckla säkra rutiner och arbetsmetoder. 
Ändamålsenliga lokaler och utrustning. 
Alla skolsköterskor har fått en ökad medvetenhet i att upptäcka och rapportera avvikelser och risker. 
All vårdkontakt dokumenteras i datajournal. 
Regelbunden handledning . 

 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera risker som kan medföra negativa 
händelser eller tillbud i verksamheten. Större förändringar i verksamheten, ny teknik, vakanser kan 
också väsentligen påverka patientsäkerheten. 
Verksamhetschef ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys/bedömning och sedan 
återföra information och kunskap till verksamheten. 
Verksamhetschefen ansvarar för att uppmärksamma och påtala risker till vårdgivaren.  
Vi kan konstatera att det fortfarande  råder vissa brister i informationen till EMI om inflyttade elever. 

Rutiner för händelseanalyser 
SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera risker som kan medföra negativa 
händelser eller tillbud i verksamheten och för elever. Större förändringar i verksamheten kan också 
väsentligen påverka patientsäkerheten. 
Verksamhetschef EMI ansvarar tillsammans med berörda för att göra en riskanalys och återinföra 
information och kunskap till verksamheten. Likaså ansvarar verksamhetschefen för att 
uppmärksamma och påtala risker till vårdgivaren. 
 
Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att säkerställa rätt 
skolsköterskebemanning och skolläkarresurs utifrån elevunderlag. Elevhälsans medicinska insats 
uppdrag med hälsofrämjande och förebyggande arbete, inkl. vaccinationer och hälsobesök har 
utökats. Skolsköterskornas arbetsbelastning har ökat då antalet elever på skolan som behöver 
kompletteringsvaccinationer är större än förut. Nyanlända elever får också vänta länge innan de får 
en hälsoundersökning på vårdcentralen och innan den är utförd kan EMI inte börja vaccinera. 

 

 

 

 



Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§Patientdatalagen(2008:355) 

En informationssäkerhetsrutin är utarbetad. Det innebär en rutin för säkerhet kring elektronisk 
dokumentation,  Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården och innebär riktlinjer för ansvar, dokumentation, behörighet och loggning.  

Loggkontroll görs för att säkerställa patientintegriteten och förhindra obehörig åtkomst i 
dokumentationssystemet. Loggkontroller i PMO har utförts regelbundet av verksamhetschef för EMI.  

Kontroll vid eventuell misstanke om obehörig åtkomst. 

Granskningsresultatet kategoriseras i  inget anmärkningsvärt, individuell utredning, central 
utredning. 

Loggkontrollerna 2018 visade på inget anmärkningsvärt. 
 

 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
 

För att förhindra att insatser ej fördröjs eller uteblir är det viktigt med följande: 

Samverkan med elev och vårdnadshavare. 
Samverkan inom elevhälsoteamet. 
Samverkan med BVC och förskola inför att elever ska börja förskoleklass. 
Viktigt att EMI(elevhälsans medicinska insats) får kännedom om nya elever som börjar på skolorna 
och elever som flyttar till annan skola.  
Samverkan med EMI på andra skolor vid in- och utflyttning. 
Samverkan med elevhälsoteamen vid stadie/skolbyte. 
Samverkan med EMI vid blivande gymnasieskola vid övergång från grundskolan till gymnasiet. 
Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering eller andra egenvårdsinsatser revideras vid läsårsstart 
samt vid behov. Deltar i tillbudsrapportering på skolorna. 
Samarbete med kostenheten om rutiner för elever med behov av specialkost. 
Samverkan med BUP och socialtjänsten. 
Samverkan med BUM/Vårdcentral. 
Samverkan med Habiliteringen. 

 

 

 

 

 

 

 



Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

Avvikelser 

Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till verksamhetschefen vid händelser som har medfört 
skada eller hade kunnat medföra skada eller säkerhetsrisk för elev i samband med vård och 
behandling. Detta görs på särskild blankett för avvikelserapportering.  

Verksamhetschef  återför till verksamheten.  

Verksamhetschef  ansvarar för händelseanalys, åtgärder och tidsplan och utser vid behov 
analysteam. Vid stora brister görs anmälan till socialstyrelsens tillsynsenhet och vid allvarlig 
vårdskada görs anmälan enligt Lex Maria.  

Verksamhetschef informerar vårdgivaren. Verksamhetschef sammanställer och återför resultat och 
åtgärder från avvikelsehanteringen till verksamheten. 

Vi behöver återigen gå igenom hur viktigt det är att rapportera avvikelser när något händer eller när 
vi upptäcker en risk. Vi har alldeles för få avvikelser inrapporterade varje år. 

Det inkom tre avvikelserapporter 2018, en som gällde dokumentation/tekniskt fel i 
PMO(journalsystemet). En avvikelse gällande biverkning efter en vaccination. Båda dessa  bedömdes 
som ringa. En avvikelse skrevs gällande en utebliven undersökning, men som gällde föregående skola 
i annan kommun som eleven gick på. Den avvikelsen är skickad till den medicinska ledningsansvariga 
på föregående skola och är ej färdigutredd ännu. 

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Klagomål och synpunkter från elever och vårdnadshavare i frågor som rör EMI(skolhälsovården) kan 
framföras direkt till skolsköterska, skolläkare, verksamhetschef och kan även lämnas i kommunens 
synpunktshantering. 

Synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalité ska tas emot, sammanställas och analyseras och 
användas i förbättringsarbetet, ansvarig för detta är verksamhetschef. 

Klagomål kan även komma från IVO och Patientnämnden. 

Verksamhetschef  går igenom klagomål och synpunkter och återför till verksamheten. 
Förbättringsåtgärder fastställs. 

Vi har under 2018 haft en inkommen synpunkt på verksamheten. 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

EMI är frivillig. Information om basprogrammet och om EMI ges muntligt och skriftligt när barnet 
börjar i förskoleklass. Vaccinationsinformation och medgivande från vårdnadshavare är skriftliga. 
Skolsköterskor och skolläkare strävar alltid efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa 
möjliga resultat av vård och behandling. Viktigt med delaktighet. 



Elev bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen skall vara anpassad 
efter ålder och mognad.  

Vårdnadshavare kontaktas när man så bedömer att det behövs.  

Eleven ska ha ett medinflytande som med tiden övergår till ett självbestämmande. Hänsyn tas till 
sekretess/tystnadsplikt. 

Tolk används vid behov. 

 

 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 

Processmått 

• Hälsobesök och vaccinationer har erbjudits enligt socialstyrelsens riktlinjer och nationella 
basprogrammet. 

• Samtalsmetoden” motiverande samtal” används ofta. 
• Rutiner finns för avvikelsehantering. 
• Det  medicinska ledningssystemet finns som riktmärke och ska fortsätta att utvecklas. 
• Handbok med rutiner, riktlinjer finns som också uppdateras. 
• Genom medverkan i elevhälsoteamen arbetar EMI kring elever med behov av särskilt stöd. 
• Mottagningsverksamhet erbjuds efter storlek på respektive skola. 
• EMI medverkar i elevernas arbetsmiljöarbete. 

 

 

Resultatmått 

• Hälsobesöken har genomförts enligt basprogrammet, så gott som 100% täckning. 
• Hög vaccinationstäckning. 
• Återföring av  hälsodata från hälsobesöken på individ- och gruppnivå, till viss del på 

organisationsnivå. 
• Antal avvikelser. 
• Utvärdering av EMI verksamhetsplan. 
• Statistik på mottagningsbesök, hälsobesök, vaccinationer mm. 
• Kompetensutveckling redovisas. 
• Tillsyn av medicinteknisk apparatur som genomförs årligen. 
• Riskavfall som hanteras enligt rutin. 
• Lokaler och utrustning granskas. 

 

 



 

Övergripande mål och strategier för 2019 

 

Fortsätta att med hög kompetens säkerställa en god och säker vård som bedrivs av skolsköterskor 
och skolläkare. 
Fortsätta utveckla dokumentationsrutinerna. 
Fortsätta utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet. 
Utveckla och säkra övergångsrutinerna vid in/utflyttning och stadiebyte. 
Implementera skollogopeden och skolpsykologens hälso- och sjukvårdsdel i ett gemensamt 
ledningssystem 
 
 
 
Strategier 
Fortsätta med kvalitetsarbete (upprätta och revidera i handbok och rutiner) och implementera i 
verksamheten. 
Intensifiera arbetet med riskbedömningar, riskområden och avvikelser inom EMI(skolhälsovården). Vi 
måste bli bättre på att rapportera avvikelser. 
Fortsätta utveckla dokumentationssystemet PMO. 
Egenkontroll enligt planering. Granskning av lokaler, utrustning och läkemedelshantering. 
Granskning av journaler. 
Arbeta enligt det medicinska ledningssystemet och fortsätta utveckla det.  
Upprätta en plan för implementeringen av logoped och skolpsykologens del i  ledningssystemet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

Handläggare: Katarina Lindgren, skolchef 
Ärende: Åtgärdsplan, budgetuppföljning februari 2019 
Diarienummer: 42/19 

 
Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till 
åtgärdsplan. 

2. Åtgärdsplanen kommer att följas upp på nämndens möten under resten av 
året. 

 
Ärendet  
 
Utfall efter februari månad ligger på 18,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt 17 %. 
Prognosen visar på ett underskott om – 9 250 tkr. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärdsplan som ger en effekt på 3 900 
tkr för 2019. 
 
Enhet Ekonomisk effekt, 2019 
Förvaltningen, centralt 750 000 kr 
Bergagårdsskolan 200 000 kr 
Bratteberg F-6, Hälsö, Roses 400 000 kr 
Bratteberg 7-9 350 000 kr 
Fotö 200 000 kr 
Förskolor Hönö 214 000 kr 
Förskolor Öckerö 100 000 kr 
Heden fsk, Hedens skola F-6 845 000 kr 
Hedens skola 7-9 400 000 kr 
Kompassen, Rörö 120 000 kr 
Solhagen, Västergård 150 000 kr 
Centrala elevhälsan 0 kr 
Kulturskolan 25 000 kr 
Gymnasiet och vux 150 000 kr 
Totalt 3 904 000 kr 

 
 



 
 

 

I anslutning till åtgärdsplan har också en konsekvensbeskrivning och 
riskbedömning tagits fram. 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019 – 04 - 03 
 
 
 



 Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019 
 

  Barn- och utbildningsförvaltningen  
    
    
    

Verksamhet 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen   

Ansvarig chef 
Katarina Lindgren, 
skolchef   

Budget 324 727 000 kr   
Prognosticerat underskott -9 256 000 kr   
Procent av budget -2,85%   

    
Bakgrund för hela Barn- och utbildningsförvaltningen  
De små skolenheterna ger konsekvenser för kostnaderna. Delningen av 7 - 9 till två skolor har gett ökade 
kostnader p.g.a. minskade möjligheter till samordning. 
Om- och tillbyggnationer genererar ökade lokalhyror. Det har också bidragit till ökade sjukskrivningstal.  

    
Enhet Ekonomisk effekt, 2019 Ekonomisk helårseffekt Kommentar 
Förvaltningen, centralt 750 000 kr 540 000 kr 1 % ca 550 tkr 
Bergagårdsskolan 200 000 kr 400 000 kr   
Bratteberg F-6, Hälsö, Roses 400 000 kr 550 000 kr   
Bratteberg 7-9 350 000 kr 700 000 kr Polen, vecka 21*  
Fotö 150 000 kr 300 000 kr 1 % ca  80 tkr 
Förskolor Hönö 214 000 kr 214 000 kr   
Förskolor Öckerö 100 000 kr 200 000 kr 1 %: 160 tkr 
Heden fsk, Hedens skola F-6 845 000 kr 1 690 000 kr   
Hedens skola 7-9 400 000 kr 650 000 kr Polen, vecka 21* 
Kompassen, Rörö 170 000 kr 300 000 kr 1 %: 150 tkr 
Solhagen, Västergård 150 000 kr 300 000 kr 1 %: 190 tkr 
Centrala elevhälsan 0 kr 0 kr   
Kulturskolan 25 000 kr 50 000 kr 1 %: 25 tkr 
Gymnasiet och vux 150 000 kr 300 000 kr 200 tkr på ÖSGy 
Totalt 3 904 000 kr 6 194 000 kr   

    
Konsekvensbeskrivning, riskbedömning, för hela Barn- och utbildningsförvaltningen 
En bedömning är att kvaliteten på undervisningen kommer att försämras.  
Lärartätheten minskar och elever i behov av särskilt stöd tvingas in i klassrumsundervisning. 
Skolan riskerar då att inte uppfylla skollagens krav på rätt till undervisning, anpassning och särskilt stöd. 
Risk för att sjukskrivningstalen ökar.   
Åtgärderna vi tagit fram innebär inte några långsiktiga strukturella förändringar. Det behöver vi 
 arbeta vidare med. 

 
*= (har ej med ht i budget eller prognos): 300 tkr 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                  kommun@ockero.se        www.ockero.se  

 

Öckerö 2019-04-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på motion (S) om trafikundervisning 

Diarienummer: 31/19 

 
 

Svar på motion (S) om trafikundervisning 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Ärendet 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit: 
- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen I uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvaltningens 
verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.  
 
 
Beredning 
Skolorna i Öckerö kommun arbetar aktivt med trafiksäkerhet i olika former. Stöd i 
Läroplanen finns exempelvis i: 

 
• Samhällsorienterande ämnen: • "Trafikregler och hur man beter sig i trafiken 

på ett säkert sätt". 
• Fritidshem: "Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett 

säkert sätt". 
 

I läroplanen för Grundskolan Lpo 18 framgår att det är rektors ansvar att se till att 
trafikundervisning dessutom genomförs på ett ämnesövergripande sätt genom att:• 
 
"i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt 
riskerna med tobak, alkohol och andra droger." 
 
 
Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna bedöms vara ringa, eftersom arbetet redan bedrivs 
lokalt på enheterna och mer består i att undersöka "Best-practise" och sammanställa 
den till en utvärderingsbar plan. 



 
 

 

 
 
Bedömning 
Att Barn- och utbildningsförvaltningen tillsätter en grupp med representanter från 
våra olika skolor och förskolor för att samla upp goda exempel och utifrån det 
sammanställa en gemensam plan för trafikundervisningen i Öckerö kommun, vilken 
kan utvärderas inom ramen för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet, ser 
barn- och utbildningsförvaltningen som mycket positivt, inte minst ur ett 
likvärdighetsperspektiv. 
 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
Motion (S) in trafikundervisning 
KS § 36-19 Motion (S) om trafikundervisning 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren, skolchef 

 



 
 
Hönö 11/12-2018 
Motion till Kommunfullmäktige 13/12  
Trafikkunskaper blir allt viktigare i vårt samhälle. Trafiken intensifieras 
oavsett om man åker bil, cyklar eller går. Också många bostadsområden får 
ökad biltrafik. Det skapar en otrygghet för de barn som använder allmänna 
vägar och gator för att ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter. 
  
Barn i skolan måste få goda kunskaper i hur man agerar i trafiken.  
Många barn får bilskjuts av föräldrar till skolan och kommer därför inte i 
kontakt med trafiken.  
De får visserligen en tryggare väg till skolan, men de lär sig inte mycket om 
hur man agerar i trafiken. Statistiken visar att antalet singelolyckor ökar. 
 
Trafikundervisning behövs, speciellt i grundskolan, där man kan integrera 
trafikundervisningen i all annan undervisning. Därmed finns den med som ett 
naturligt inslag i hela skoldagen. 
Vad vi förstår så gör skolorna i Öckerö kommun lite olika vad gäller detta. 
  
Ett viktigt hjälpmedel för skolor är att ha en plan för kunskapsområdet trafik, 
liksom man varje läsår utvärderar vad som gjorts inom området.  
I denna utvärdering bör även trafiksäkerheten kring skolorna tas upp. 
  
Mot bakgrund av detta föreslår vi att kommunfullmäktige ger Barn och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en gemensam utbildningsplan 
gällande trafiksäkerhet , inom förvaltningens verksamhetsområde och att 
man utvärderar den årligen. 
 

Lena Berglund              Ronnie Bryngelsson                  Monika Eriksen  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 21 
   
   
KS §36 Dnr KS 239/18  
   
Motion om trafikundervisning 

 
Ärende 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit:  

- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet , inom 
förvaltningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen. 

 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-12-11 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §129. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden.  
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Öckerö 2019-04-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren 

Ärende: YTTRANDE TILL SKOLINSPEKTIONEN ANGÅENDE FRISTÅENDE 
GYMNASIESKOLOR INFÖR HT 2020 

Diarienummer: 43/19 

 
 

YTTRANDE TILL SKOLINSPEKTIONEN ANGÅENDE 
FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR INFÖR HT 2020 
 
Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna yttrande 
 
 
Ärende 
Skolinspektionen har gett Öckerö kommun tillfälle att yttra sig över ansökningar om statlig tillsyn 
och rätt till bidrag för fristående gymnasieskolor.  

Syftet med kommunernas yttrande är att ge Skolinspektionen ett underlag för att kunna bedöma om 
etablering av den fristående skolan kan medföra påtagliga negativa följder på sikt för skolväsendet i 
kommunen eller i regionen. Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en konsekvensbeskrivning. 
Konsekvensbeskrivningen bör innehålla en redogörelse av de ekonomiska, pedagogiska och 
organisatoriska konsekvenser en eventuell etablering får för eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna. 
 

Till yttrandet bör kommunen, enligt Skolinspektionen, bifoga en konsekvensbeskrivning.  
Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.  
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör 
kommunen även bifoga följande:  
1.       En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2019-2024). 
2.       En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder  
          de sökta programmen och inriktningarna. 
3.       Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i  
          kommunen. 
4.       Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2019/2020 Om program  
          och inriktningar är fastställda för läsåret 2019/2020, bifoga även dessa. 
5.       Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning för att kommunen ska kunna  
          bedriva utbildningen av god kvalitet. 
6.       Uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

     



Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning och nystart av fristående gymnasieskola

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. 
Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt 
vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Inkom även med uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 
1.       En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2019-2024).
2.       En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar.
Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik, naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap,
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt samhällsvetenskap och teknikprogrammet med inriktningen teknikvetenskap
3.      Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4.      Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt läsåret 2020/2021.

Inkom Remiss Utökning/Nyetablering Skola Huvudman Utbildning Elever idag Nya elever, fullt utbyggt pgm Kommentar Förslag till beslut
2019-02-18 Dnr: SI 2019:887 Nyetablering LBS Kreativa gymnasiet Lindholmen Ljud&Bildskolan, LBS AB Est pgmet (Bild&Form, Est&Media), Teknikpgmet (Design&produkt, Information & Media) 0 144 Finns ej behov. Avslå?
2019-02-19 Dnr: SI 2019:909 Nyetablering NTI Gymnasiet Johanneberg Nordens teknikerinstitut El- och energipgmet (Dator- och kommunikation), Est pgmet (Est&Media, Musik), Teknikpgmet (Information & Media) 0 513 Finns ej behov. Avslå?
2019-02-19 Dnr: SI-2019:821 Utökning Realgymnasiet i Göteborg Lärande i Sverige Fordon- och transsportpgmet (personbil) 231 30 Tillstyrka?
2019-02-20 Dnr: SI-2019:822 Nyetablering Nya gymnasiet i Göteborg Vindseglet AB Ekonomipgmet (Ekonomi, Juridik), Naturvetenskapspgmet (Natur), Samhällsvetenskapspgmet (Beteende, Samhäll), Teknikpgmet (Teknik) 0 612 Finns ej behov. Avslå?
2019-02-21 Dnr: SI 2019:893 Utökning Thoren Innovation School Göteborg Thoren Innovation School AB Samhällsvetenskapspgmet (Medie- och kommunikation) 279 42 Finns ej behov. Avslå?
2019-02-21 Dnr: SI 2019:922 Nyetablering Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg 2 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Barn- och fritid (Fritid & hälsa), Ekomipgmet (Ekonomi), Est pgmet (Est&Media), Handel- och adm pgmet (Handel- och service), Hantverkspgmet (övrigt hantver), Samhällsvetenskapspgmet (Beteende, Samhäll) 0 312 Finns ej behov. Avslå?
2019-03-01 Dnr: SI 2019:965 Nyetablering KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg 2. Klaragymnasium AB



 

Öckerö 2019-03-28 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
Handläggare: Jacob Österlund 

Utseende av Skolchef 

40/19 

Ärende: 

Diarienummer: 

 

UTSEENDE AV SKOLCHEF 
Förslag till beslut 
Katarina Lindgren utses till skolchef i Öckerö kommun. 

 

Ärendet 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana 
föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i 
till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I 
uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

 
Enligt prop 2017:18:182 Samling för skolan är det från och med 2018-07-01 
Huvudmannen som ska utse Skolchefen. 

 
 

Ekonomi 
Beslutet medför inga kostnader. 

 
 

Expediering av beslut 
Ingen expediering av beslutet behövs. 

 
 

Bilagor 
Lagändring 2018 – utse skolchef 
 
Underskrift av berörd chef 

 
 

Katarina Lindgren 
skolchef 



Lagändring 2018-07-01: Huvudmannen ska 
utse en eller flera skolchefer 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 

 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen 
gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild 
utbildning för vuxna, och fritidshemmet. 

 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller 
för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i 
skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) 
och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 
utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. 

 
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället inrättas en ny 
funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är en markering om att det ska finnas en 
eller flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller 
för utbildningen följs. 

 
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska hen 
försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter 
inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, 
som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt med 
resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att utbildningen inom 
skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på 
huvudmannen. 

 
Källa: 2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017:18:182 Samling för skolan. 



SE VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR 
FÖRSÄKRINGEN
1. Gå in på www.if.se/villkor
2. Skriv in koden  2105650.WL5W1L
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Öckerö kommun
Sockenvägen 13
475  80  Öckerö

Utskriftsdatum:
Försäkringsnummer:
Försäkringstid:

25 februari 2019
SP2105650.1.1  
20190101  20191231

Hej!
Tack för att ni valt oss som er försäkringsleverantör. Vi 
ska göra vårt allra bästa för att ni ska bli nöjda.

På följande sidor hittar du:

ÖVERSIKT•
Ger en bild av försäkringens innehåll.

FÖRSÄKRINGSSPECIFIKATION•
Här ser du bland annat omfattning, självrisk och de 
uppgifter försäkringen grundar sig på.

VILLKOR•
Innehåller alla detaljer om vad försäkringen gäller för 
och vad vi kan hjälpa till med om det händer en 
skada.

Kontrollera uppgifterna i försäkringsspecifikationen, om 
något är fel eller oklart ta kontakt enligt kontakt-
informationen nedan.

Vänliga hälsningar 
If

KONTAKTUPPGIFTER
Söderberg & Partners AB.
Möller, Ann-Louise

Telefon: 070-523 4545
Mejl: ann-louise.moller@soderbergpartners.se
Adress: Box 3145, 16903 SOLNA

If Skadeförsäkring AB (publ)
Postadress: 106 80 Stockholm 
Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna

Org.nr: 516401-8102
Säte: Stockholm

Telefon: 0771 43 00 00
www.if.se



FÖRDELAR MED IF

NI KAN ALLTID NÅ OSS OM DET HÄNDER EN SKADA SNABB SKADEREGLERING
Dygnet runt alla dagar i veckan om 

det hänt en skada.
Vi och våra samarbetspartners är alltid 

beredda att omedelbart hjälpa till.
De flesta ärenden löser vi direkt!

FÖRÄNDRINGAR ELLER FRÅGOR
Denna försäkring är grundad på de 
försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har 
lämnat till If. Försäkringsförmedlaren har genom er 
fullmakt åtagit sig att fortlöpande sköta ert 
försäkringsskydd.

Kontakta er försäkringsförmedlare vid förändringar 
eller frågor.

LUGN, VI HJÄLPER ER
Kontakta oss vid skada.
0771-815 818
if.se/skada

Bra att veta

RESEFÖRSÄKRING
På if.se/travel kan ni se råd och tips inför resan samt 
vem ni kan kontakta vid skada.
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Försäkringsnummer:
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Försäkringsspecifikation
Ö

versikt
V

illkor

Översikt

Öckerö kommun
Organisationsnummer 2120001280 

Försäkringstid: 
20190101  20191231

FÖRSÄKRAT PRIS FÖR TIDEN

Personförsäkring SEK 8 081
Anställda, förtroendevalda samt personer utsedda av kommunen
  Tjänstereseförsäkring Extra   

  Dödsfall eller invaliditet vid sjukdom   

  Avbeställning   

Elever och praktikanter
  Tjänstereseförsäkring Extra   

  Dödsfall eller invaliditet vid sjukdom   

  Avbeställning   

Försäkringsförmedlarens ersättning SEK 

Totalt SEK 8 081

Avtalet avser perioden 20190101  20211231 och inkluderar rätt för kommunen till förlängning till och med 20231231.

Eventuella ändringar av premiesatser och/eller villkor kommer att aviseras minst sex månader före årsförfallodagen. Om kommunen inte accepterar 
ändringarna, upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande årsförfallodag.

Avtalet inkluderar premieutvecklingsgaranti under avtalstiden. Med premieutvecklingsgaranti avses en garanti att premien inför respektive 
försäkringsår kan höjas med maximalt 10 %. If kommer inte att avisera om premiehöjning under avtalsperiodens första år.

Följande omständigheter omfattas inte av premieutvecklingsgarantin:
                            Förändringar i premieberäkningsunderlaget 
                            Sedvanlig indexering
                            Normala undantag avseende aviseringar som leverantörer inte kontrollerar själv, som t ex myndighets pålaga eller väsentligt 
fördyrande återförsäkringskostnader
                            Ett väsentligt förändrat skaderesultat.

Den upphandlande myndigheten/enheten har rätt att i enlighet med 17 kap. 17 § LOU eller 16 kap. 17 § LUF avsluta kontraktet om någon av de i dessa 
paragrafer angivna förutsättningarna är för handen.

Försäkringen gäller som primär försäkring för elever och praktikanter under resor och praktik.

Försäkringen omfattar anställda/förtroendevalda/personer utsedda av kommunen/elever/praktikanter som inte är inskrivna i nordisk försäkringskassa 
och/eller som saknar svenskt personnummer under tjänsteresa/praktik så länge antalet understiger 5 % av angivet antal anställda/elever.

Försäkringen gäller inte för räddningstjänst och ambulanspersonals utryckningar.

Resor godkända av arbetsgivaren där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas.

Försäkringen omfattar egendom upp till 20 000 kr tillhörande kommunen som medtas av försäkrad på privat resa, som måste vara under minst 24 
timmar, utan samband med anslutande tjänsteresa.

Priset per försäkringsnivå i översikten redovisas exklusive förmedlarens ersättning. Vid en eventuell återkallelse av förmedlarfullmakten tillkommer Ifs 
distributionskostnader.

Utskriftsdatum:
25 februari 2019

Försäkringstid:
2019-01-01 - 2019-12-31

Försäkringsnummer:
SP2105650.1.1   
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Ö
versikt

Försäkringsspecifikation
V

illkor
Försäkringsspecifikation

Personförsäkring 

Anställda, förtroendevalda samt personer utsedda av 
kommunen

  

Antal personer: 1 094
Verksamhet: Övergripande offentlig förvaltning

Medlem i svensk socialförsäkring: Ja

Tjänstereseförsäkring Extra

Reseområde: Hela världen.
Krigszoner och andra farliga områden: Ingår inte

Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk

Bagage 
Bagage: 100 000 kr
Företagets egendom: 20 000 kr
Försenat bagage: 6 000 kr sedan 6 000 kr till vid över 24 
h försening (hemresa 1 500 kr)

Sjuk‐ och vårdkostnader 
Läkekostnader och tandvård: Ingår
Kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast: Upp till 5 
behandlingar
Rehabilitering och tekniska hjälpmedel: 40 000 kr
Konvalescentersättning: 2 000 kr per månad, upp till 6 
månader
Extrakostnader vid sjukhusvistelse: 600 kr per dag, upp till 
365 dagar
Hemtransport: Ingår
Ledsagare och nära anhörig: Ingår
Återresa: Ingår
Ersättares resa: Ingår

Psykisk hälsa 
Kristerapi: Upp till 10 behandlingar

Reseavvikelse 
Resestartsskydd: 30 000 kr
Reseavbrott: Ingår
Förlorade resdagar: 50 000 kr
Försening av allmänt färdmedel: 10 000 kr

Privat rättsskydd 
Privat rättsskydd: 250 000 kr

Privatansvar 
Privat ansvar: 10 000 000 kr
Självriskskydd: Ingår (korttidshyrd eller leasad bil, se 
begränsning i villkor)

Katastrof och brott 
Evakuering: Ingår
Eftersök och räddning: 150 000 kr
Överfall: 750 000 kr
Dagersättning vid kidnappning: 2 500 kr per dag, upp till 
90 dagar

Dödsfall vid olycksfall 
Dödsfall på grund av olycksfall: 1 000 000 kr
Notering: För dödsfallsersättning är If Livförsäkring AB 
(org.nr. 516406-0252) försäkringsgivare.

Bestående skada vid olycksfall 
Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall: 1 000 000 kr

Förlorad arbetsförmåga vid olycksfall 
Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall: 1 000 000 kr

Dödsfall eller invaliditet vid sjukdom

Dödsfall vid sjukdom 
Dödsfall på grund av sjukdom: 1 000 000 kr
Notering: För dödsfallsersättning är If Livförsäkring AB 
(org.nr. 516406-0252) försäkringsgivare.

Bestående skada vid sjukdom 
Medicinsk invaliditet på grund av sjukdom: 1 000 000 kr

Förlorad arbetsförmåga vid sjukdom 
Ekonomisk invaliditet på grund av sjukdom: 1 000 000 kr

Avbeställning

Utskriftsdatum:
25 februari 2019

Försäkringstid:
2019-01-01 - 2019-12-31

Försäkringsnummer:
SP2105650.1.1   
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Ö
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Försäkringsspecifikation
V

illkor
Försäkringsspecifikation

Personförsäkring (forts.)

Avbeställning 
Avbeställningsskydd: 25 000 kr

Elever och praktikanter   

Antal personer: 1 700
Verksamhet: Övergripande offentlig förvaltning

Medlem i svensk socialförsäkring: Ja

Tjänstereseförsäkring Extra

Reseområde: Hela världen.
Krigszoner och andra farliga områden: Ingår inte

Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk

Bagage 
Bagage: 100 000 kr
Företagets egendom: 20 000 kr
Försenat bagage: 6 000 kr sedan 6 000 kr till vid över 24 
h försening (hemresa 1 500 kr)

Sjuk‐ och vårdkostnader 
Läkekostnader och tandvård: Ingår
Kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast: Upp till 5 
behandlingar
Rehabilitering och tekniska hjälpmedel: 40 000 kr
Konvalescentersättning: 2 000 kr per månad, upp till 6 
månader
Extrakostnader vid sjukhusvistelse: 600 kr per dag, upp till 
365 dagar
Hemtransport: Ingår
Ledsagare och nära anhörig: Ingår
Återresa: Ingår
Ersättares resa: Ingår

Psykisk hälsa 
Kristerapi: Upp till 10 behandlingar

Reseavvikelse 
Resestartsskydd: 30 000 kr
Reseavbrott: Ingår
Förlorade resdagar: 50 000 kr
Försening av allmänt färdmedel: 10 000 kr

Privat rättsskydd 
Privat rättsskydd: 250 000 kr

Privatansvar 
Privat ansvar: 10 000 000 kr
Självriskskydd: Ingår (korttidshyrd eller leasad bil, se 
begränsning i villkor)

Katastrof och brott 
Evakuering: Ingår
Eftersök och räddning: 150 000 kr
Överfall: 750 000 kr
Dagersättning vid kidnappning: 2 500 kr per dag, upp till 
90 dagar

Dödsfall vid olycksfall 
Dödsfall på grund av olycksfall: 1 000 000 kr
Notering: För dödsfallsersättning är If Livförsäkring AB 
(org.nr. 516406-0252) försäkringsgivare.

Bestående skada vid olycksfall 
Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall: 1 000 000 kr

Förlorad arbetsförmåga vid olycksfall 
Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall: 1 000 000 kr

Dödsfall eller invaliditet vid sjukdom

Dödsfall vid sjukdom 
Dödsfall på grund av sjukdom: 1 000 000 kr
Notering: För dödsfallsersättning är If Livförsäkring AB 
(org.nr. 516406-0252) försäkringsgivare.

Bestående skada vid sjukdom 
Medicinsk invaliditet på grund av sjukdom: 1 000 000 kr

Förlorad arbetsförmåga vid sjukdom 
Ekonomisk invaliditet på grund av sjukdom: 1 000 000 kr

Utskriftsdatum:
25 februari 2019

Försäkringstid:
2019-01-01 - 2019-12-31

Försäkringsnummer:
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Försäkringsspecifikation
V

illkor
Försäkringsspecifikation

Personförsäkring (forts.)

Avbeställning

Avbeställning 
Avbeställningsskydd: 25 000 kr

Utskriftsdatum:
25 februari 2019

Försäkringstid:
2019-01-01 - 2019-12-31

Försäkringsnummer:
SP2105650.1.1   
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INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSGIVAREN

Försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), om inte annat anges.

If Skadeförsäkring AB (publ),
 516401-8102
Barks väg 15, 106 80 Stockholm,
 0771-43 00 00
www.if.se

If står under Finansinspektionens tillsyn. (Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00, 
finansinspektionen@fi.se). If står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och reklam. 
(Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, 
www.konsumentverket.se).

If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i 1 kap. 9 § p. 18 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Klagomål på förmedlandet av försäkringen riktas mot den som distribuerat försäkringen. Ta i första hand kontakt med 
den som handlagt ärendet. Klagomål kan även skickas till Kundombudsmannen hos If (kundombudsmannen@if.se).”

Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast månadslön oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig ersättning 
erhålls grundar den sig endast till mindre del på kvantitativa kriterier.

Denna försäkring motsvarar de krav, önskemål och behov av försäkringsskydd som klargjorts genom de uppgifter som vi 
fått och den information som lämnats till er i samband med tecknandet av försäkring.

Utskriftsdatum:
25 februari 2019

Försäkringstid:
2019-01-01 - 2019-12-31

Försäkringsnummer:
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BALANSLISTA 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 

 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-04-10 

Beslutsärenden 
Remiss trafikundervisning    Patrik Finn 
Patientsäkerhetsberättelse    Anna Bondemark 
Åtgärdsprogram kopplat till prognos per februari  Katarina Lindgren 
Utseende av skolchef    Jacob Österlund 
 
Information    
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
    
Information från GR:s dataskyddsombud 10.00  Madeleine Andersson-Wäli 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-05-09 

Beslutsärenden 
Flytta brytpunkt mellan förskola och skola från 1/7 till 1/8 
Uppföljning efter mars    Katarina Lindgren 
 
Information 
Kvalitetsarbete: Normer och värden    
Ekonomisk prognos     Eva Molin 
 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering (mer ingående i maj)   Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson  
Rektor Heden 7-9 ang frånvaro   Victoria Johansson 
Besök från Västergårdsskolan 8.30   Elisabeth Söderström-Jones 
 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-06-19 (heldag, på ÖSG (bokat)) 

Beslutsärenden 
Skolchef får i uppdrag att påbörja UH 1    Skolchef 
Uppföljning efter maj    Eva Molin 
 
Information 
Workshop om UH 1 med förvaltningen   Skolchef/Jessica Dahlkvist 
Kvalitetsrapport skola omvärlden samt utveckling och utvärdering 
Revisionen kommer på besök 

 



Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-08-21 

Beslutsärenden 
Skolchef får i uppdrag att påbörja UH 1    Skolchef 
Prognos per maj    Eva Molin 
 
Information 
Dialog UH1     Skolchef/Jessica Dahlkvist 
Kvalitetsrapport betyg och bedömning 
Muntlig ekonomisk prognos 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-09-25 

Beslutsärenden 
Beslut UH1 ?     Eva Molin 
Uppföljning delår (aug)    Eva Molin 
Budget 2020 beslut 
 
Information 
Kvalitetsrapport: elevers ansvar och inflytande/barns inflytande okt(=sept el nov?) 
Dialog UH1     Skolchef/Jessica Dahlkvist 
Kvalitetsrapport övergång och samverkan 
Muntlig ekonomisk prognos 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 
 

BUN 2019-11-20 

Beslutsärenden 
Prognos per oktober     Eva Molin  
Nämndplanering 2020    Nämndsekreterare 
 
Information 
UH2 
 

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 

 
ÄRENDE     HANDLÄGGARE 



 

BUN 2019-12-11 

Beslutsärenden 
Läsårstider      Skolchef 
Uppdragshandling 2    Skolchef 
Barn- och elevpeng    Eva Molin   
Beslut intern kontrollplan? 
 
Information 
Frånvarorapportering    Nämndsekreterare 
Muntlig prognos    Eva Molin   
Information om verksamhetsplan   

Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Katarina Lindgren 
Rapport GR     Ordf och skolchef  
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 

 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut (dnr 1/18)   Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (mer ingående i maj)    
Rapport GR     Skolchef och ordf 
Rapporter om kränkande behandling (dnr 2/18)   Andreas Persson 
Balanslista     Ska bifogas kallelsen 
   
Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december) 
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