
 

 

 
Öckerö 2020-04-22 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

Beslutsorgan Barn- och utbildningsnämnden 
Tid och plats Onsdag 29 april kl 8.30 i Ängholmen, Öckerö bibliotek 

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

ÄRENDEN 1 Val av justerare – Förslag: Lena Berglund  
Ingela Andersson 
Skallberg / Katarina 
Lindgren 

2 Ekonomisk uppföljning efter mars Bilaga 

Katarina Lindgren 3 Yttrande granskning av Kompetensförsörjning Bilaga 

Anna Bondemark 4 Patientsäkerhetsberättelse 2019 Bilaga 

Katarina Lindgren 5 Yttrande till skolinspektionen angående fristående 
gymnasieskolor inför ht 2021 

Bilaga 

Jacob Österlund 6 Redovisning av delegationsbeslut Pärm 
 
 
 
 
 

 
 

 

Katarina Lindgren 
 
Katarina Lindgren 
 
Malin Fogelström 
d 
Louise Nordenberg C 
 
 
 
Martina/Katarina 
 
Linn Wass / Andreas 
Alderblad 
 
 
 

7 Information 

a. Skolchefen informerar 

b. Lägesrapport budget/uppdrag 

c. Kvalitetsarbete 

d. Förskoleplanering  

e. Rapporter om kränkande behandling 

f. Rapport GR 

g. Medborgarlöfte (8.30) 

h. Balanslista 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 

 8 Övriga frågor  

   
   

Martina Kjellqvist  Jacob Österlund 
  Ordförande   Nämndsekreterare 
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Öckerö 2020-04-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

Handläggare: Ingela Andersson Skallberg, ekonom 
Ärende: Budgetuppföljning mars 
Diarienummer: BOU 15/20  

 
Förslag till beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Ekonomisk rapport överlämnas till kommunstyrelsen 
3. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Utfall och prognos 2020-03 
Utfall efter mars månad ligger på 28 % i jämförelse med budget, riktpunkt 25 %. 
Prognosen visar på ett underskott om – 1 880 tkr, jämfört med – 3 848 tkr efter 
februari. Åtgärdsplan bifogas, se Bilaga 2 Risk och konsekvensanalys efter mars 
2020. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående 
avvikelser: 

• Att verksamheterna inte kunnat ställa om personalkostnaderna utifrån 
förutsättningarna. 

• Antal barn/elever som påverkar intäkterna. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

• Minska med två avdelningar på förskolan. 
• Vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht 2020: flytta åk 

3 - 6 från Fotöskola till Bergagårdsskolan och förskoleklass på Öckerö på 
Kompassen. 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Stratsysrapport, Uppföljning efter mars 2020 BUN 
Bilaga 2 Åtgärdsplan, Risk och konsekvensanalys efter mars 2020. 

 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
 



 
 

 

 
 
Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2020 – 04 - 14 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter mars månad visar på ett resultat på - 1 880 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 1 968 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Beslut i BUN om vårt reviderade förslag till förändring av organisation fr. o. m. ht 2020.
Beräknas ge 2 230 tkr under ht 2020.

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Att verksamheterna inte kunnat ställa om personalkostnaderna utifrån förutsättningarna i
både förskola och grundskola.

 Antal barn/elever som påverkar intäkterna.

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 Minska med två avdelningar på förskolan.

 Vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht 2020: flytta åk 3 - 6 från Fotö 
skola till Bergagårdsskolan och förskoleklass på Öckerö på Kompassen.

För att klara den budgetram som Barn- och utbildningsförvaltningen blev tilldelad för 2020 krävs att 
förvaltningen ser över sin organisation och ställer om sina verksamheter för att nå önskad effekt. 
Utöver den reviderade organisationen fr. o. m. ht 2020 behöver vi gör omställningar motsvarande 
ytterligare 2 000 tkr under 2020. 

Ekonomiska risker som vi ser under 2020: 

 Att vi inte ska klara att ställa om organisationen för att minska personalkostnaden i den
omfattning som krävs.

 Statsbidragen har varit svåra att förutse, eftersom staten ändrat förutsättningarna efter hand.

 Interkommunal ersättning för elever som går på gymnasiet. Några dyra platser ger stor
påverkan på snittpriset som budgeten bygger på.

 Köpta platser för elever i behöv av särskilt stöd.

Vi har en buffert centralt för att täcka dessa kostnader, men svårt att veta om den räcker. Svårt att 
förutse hur Covid-19 kommer att påverka förvaltningens ekonomi.

1.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosrapport 

Progno
s 

Budget 
Avvikel

se 
Ack 

utfall 
Ack 

budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

Nettokostnad, tkr 

100 Nämndsverksamhet 834 829 -5 216 211 -5 26 814 

320 Bibliotek 451 229 -223 371 54 -317 162 291 

330 Kulturskola 2 469 2 469 0 726 603 -123 29 2 470 

400 Öppen förskola 334 288 -46 112 65 -46 39 310 

407 Förskola 63 203 62 811 -392 16 910 16 913 3 27 63 007 

425 Fritidshem 9 531 9 958 427 2 880 2 750 -130 29 9 487 

435 Förskoleklass 4 837 5 041 204 1 459 1 365 -94 29 5 381 

440 Grundskola 161 068 159 177 -1 891 48 119 43 487 -4 632 30 162 917 

443 Obligatorisk särskola 6 955 6 749 -207 2 043 1 837 -207 30 7 063 

450 Gymnasieskola 66 469 66 557 88 17 826 17 439 -388 27 66 583 

453 Gymnasiesärskola 5 854 5 952 98 1 390 1 488 98 23 5 983 
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Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

470 Grundl vuxenutbildning 300 300 0 85 75 -10 28 300 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 112 2 114 2 590 537 -53 28 2 114 

474 Särvux 1 379 1 386 6 354 360 6 26 1 402 

476 Svenska för invandrare 2 000 2 000 0 495 500 5 25 2 000 

490 Gemensamt BoU 5 277 5 335 57 63 1 335 1 272 1 4 922 

Summa Nettokostnad, tkr 333 074 331 194 -1 880 93 639 89 020 -4 618 28 335 042 

2 INVESTERINGAR 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Barn- o utbildningsnämnd 5 390 5 310 -80 220 0 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RISK- OCH 
KONSEKVENSANALYS 
Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade 
resurser. Om budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden skyndsamt 
besluta om åtgärder. Uppföljning sker i efterkommande ekonomirapporter.  
 
En åtgärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige i ett separat ärende för godkännande i 
det fall budget- och uppdragshandlingen påverkas. Detta innebär att en ny åtgärdsplan eller 
kompletteringar till beslutad plan tas upp som ett eget ärende och inte i samma ärende som 
den ekonomiska rapporten. 
 
Underskott som verksamheten själva kan besluta om skall räknas in i pågående prognos.  
Enhetschef som inte själv kan åtgärda en negativ budgetavvikelse i sin verksamhet ska 
rapportera detta skriftligen till verksamhetschef. Varje chef inom sin nivå ansvarar för att 
åtgärda budgetavvikelser inom den egna verksamheten.  
 
För det som inte kan beslutas av tjänsteperson ansvarar verksamhetschef för att 
beslutsunderlag och rapport om avvikelser görs till förvaltningschef. Förvaltningschef 
ansvarar för att det som beslutas av den politiska ledningen blir verkställt.  
 
Syftet med risk- och konsekvensanalys är att identifiera och värdera risker och att 
beskriva konsekvenser om riskerna för föreslagna åtgärder inträffar. 

Steg 1 – riskbedömning: 

Här görs en bedömning av riskernas storlek vilken ligger till grund för hur dessa ska hanteras, 
antingen förändras förslagen åtgärd eller omformuleras den för att eliminera risken.  

Åtgärd Lista de åtgärder som är underlag för bedömning. 
Risk Identifiera och beskriv risker som kan uppstå utifrån föreslagna åtgärder.  
Konsekvens om risk 
inträffar 

Fyll i vad som kan gå fel. Vilka konsekvenser kan det leda till för den man är till för 
eller för medarbetare?  
 

Typ av konsekvens Ange om konsekvensen berör brukare eller medarbetare.  
Riskvärde Ange riskvärde enligt följande kategorier: Låg (L), Medel (M) eller Hög (H) 
Riskminimering Insatser som begränsar sannolikheten att risken inträffar. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RISK- OCH 
KONSEKVENSANALYS 
Riskbedömning: 

Åtgärdsförslag Beräknad 
effekt, tkr 

Beräknad 
helårseffekt, tkr Risk Konsekvens om risk inträffar 

Typ av 
konsekvens 

(B/M) 
Riskvärde Riskminimering 

Omställning för att minska 
personalkostnaderna. 

2 000 3 000 Ökad arbetsbelastning Risk för ökade sjuktal, svårt 
att rekrytera. Påverkar även 
barn- och elever. 

B/M M Att beakta. Schemaläggning 
och prioritera 
arbetsuppgifter.  
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Öckerö 2020-04-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren, skolchef  
Ärende: Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
Diarienummer: BOU 23/20 

 

Yttrande granskning av Kompetensförsörjning 
 

Förslag till beslut. 
Förslag till yttrande, daterat den 2020-04-15, antas och skickas till 
kommunrevisionen och kommunfullmäktige som barn- och utbildningsnämndens 
svar på granskningen. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
 
Ärendet (sammanfattning): 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av rekommendationer och vidtagna 
åtgärder.  
 
Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering  
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
 
Bilagor: 
Tjänsteyttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 
 
 
Underskrift av berörd chef 
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Yttrande angående granskning av Kompetensförsörjning 

 
 
Bakgrund 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Öckerö kommun har EY (Ernst & 
Young) granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har arbetat utifrån de rekommendationer och 
synpunkter som avsåg kompetensförsörjning och som uppmärksammades i 
granskningen av målstyrning och kompetensförsörjning 2016. Granskningen är 
baserad på kommunens styrande dokument Kompetensförsörjningspolicy 2018-
2022 som antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. 
 
Utifrån granskningen kvarstår en av revisionens fyra rekommendationer som 
lämnades 2016 avseende kompetensförsörjning. Vissa förbättringsområden har 
tillkommit och nya rekommendationer lämnas med anledning av detta. Revisionen 
vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på nedanstående punkter och 
efterfrågar kommunens yttrande med anledning av nedanstående 
rekommendationer och förbättringsområden. 
 
 
Förslag till yttrande 
 

1. Kommunrevisionens rekommendation:  
Säkerställa att det finns en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som 
exempelvis innehåller kommunövergripande analyser av kommunens framtida 
kompetensbehov. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: En kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan med kommunövergripande analyser av kommunens 
framtida kompetensbehov kommer att tas fram av HR-enheten. Genom att införa en 
kompetensförsörjningsplan som styrdokument i vårt uppföljningssystem kan 
förvaltningen sin tur koppla satsningar och aktiviteter till 
kompentensförsörjningsplanen vilket underlättar uppföljning. 
 



 
 

 

 
 

2. Kommunrevisionens rekommendation:  
Stärka kommunens strategiska arbete med kompetensförsörjning genom att tillse 
att det finns systematiska rutiner och arbetsformer för hur kommunen ska bryta 
ner och arbeta utifrån kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: Genom att ta fram en övergripande 
kompetensförsörjningsplan som utgår från kompetensförsörjningspolicyn och 
koppla rutiner och arbetsformer till planen kommer det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjning att stärkas. 
 

3. Kommunrevisionens rekommendation:  
Upprätta övergripande karriärmodeller som tydliggör vilka karriärvägar och 
utbildningar som erbjuds för att stärka kommunens arbete med att behålla 
befintlig personal. 

 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: En översyn av befintliga karriärvägar och 
karriärmodeller kommer att genomföras av HR-enheten i samarbete med 
förvaltningarna. Därefter fattas beslut om ytterligare karriärmodeller och 
karriärvägar behöver införas och om resurser till detta finns. 
 

4. Kommunrevisionens rekommendation:  
Tillse att kommunövergripande rutiner upprättas med en tydlig vision och 
långsiktiga mål på en 5-10 årsperiod för hur kommunen ska attrahera och 
rekrytera medarbetare i enlighet med kompetensförsörjningspolicyn. 
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: Den kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplanen som ska tas fram kommer innehålla långsiktiga mål 
för hur kommunen ska attrahera och rekrytera medarbetare i enlighet med 
kompetensförsörjningspolicyn. Befintliga rutiner kommer att uppdateras och 
anpassas för att sedan kopplas till kompetensförsörjningsplanen så arbetet kan 
brytas ner i organisationen. Mandatmålet att stärka arbetsgivarvarumärket tydliggör 
kommunens vision i frågan. 

 

5. Kommunrevisionens rekommendation: 
Tillse att målen och satsningarna kopplat till kompetensförsörjning och 
sjukfrånvaro bryts ner på enhetsnivå i enlighet med kommunens styrmodell. 

 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: Kommunen har valt att jobba horisontellt 
med de verksamhetsmässiga målen och endast bryta ner dem på förvaltningsnivå. 
Genom att jobba aktivt med målen i förvaltningens ledningsgrupper uppnås en 
bättre måluppfyllelse. Att målen inte bryts ner på enhetsnivå handlar också om att 
ta hänsyn till chefers arbetsmiljö och förutsättningar. Första linjens chefer har stora 



 
 

 

arbetsgrupper och behöver lägga en stor del av sin arbetstid på det direkta och 
närvarande ledarskapet. Av den anledningen har kommunen valt att prioritera 
bland de mål och uppgifter som läggs ut på enhetscheferna. 

 
6. Kommunrevisionens rekommendation:  

Tillse att en systematisk uppföljning och analys genomförs av dels huruvida 
avslutningssamtal hålls i enlighet med aktuella rutiner dels att orsaker till att 
medarbetare slutar identifieras i syfte att åtgärda eventuella brister i arbetet. 

 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande: En årlig uppföljning av genomförda 
avslutningssamtal kommer införas. Rutinen för avslutningssamtal kommer också att 
kompletteras med fråga angående orsak till att medarbetare slutar. Orsak till att 
medarbetare slutar kommer analyseras vid den årliga uppföljningen då även 
avslutningsenkäten följs upp och analyseras. 
 
 

 
 
 
 
Martina Kjellqvist      Katarina Lindgren 
Ordförande barn- och utbildningsnämdnen Förvaltningschef  
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Handläggare: Anna Bondemark 

Ärende: Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska, psykologiska 
och logopediska insats 2019 

Diarienummer: BOU 24/20 

 

 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska, psykologiska och 
logopediska insats. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelsen för den hälso-och sjukvård som bedrivits inom elevhälsan för 
2019 godkänns. 
 
 
Ärendet 
En patientsäkerhetsberättelse ska årligen upprättas för elevhälsans medicinska, psykologiska 
och logopediska insats. Förvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för Öckerö 
kommun 2019 
 
 
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. 
Vissa delar av psykologens och logopedens arbete är också hälso-och sjukvård. 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 detta arbete. 

 

Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

 

Bilagor 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insats 
2019. 

 

Öckerö 2020-03-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren, skolchef 



 
 

 

 

 

 

 

 

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR 
ELEVHÄLSANS MEDICINSKA,PSYKOLOGISKA och 

LOGOPEDISKA INSATS 
 ÖCKERÖ KOMMUN 

År 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-02-20 
Anna Bondemark 

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insats  
 Öckerö kommun 

 



 
 
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. 
 
Förkortningar 

EMI Elevhälsans medicinska insats 

PMO Dokumentationssystem 

HSL Hälso- och sjukvårdslag 

BNK Barnneurospsykiatri 

ÖNH Öron-näsa-halsmottagning 

 
 
 
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 360 elever på en heltid skolsköterska i grundskolan och 500 
elever på en heltid på gymnasiet. En Logopedtjänst 100% en skolpsykologtjänst 100% för 
grundskolan. 

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 elevhälsan 
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 för hälso- och sjukvården inom elevhälsan. 

 

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 
hälso-och sjukvården inom elevhälsan. Verksamhetschefen leder det systematiska 
förbättringsarbetet och fullgör vårdgivarens uppdrag i verksamheten. 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. 

 



Gällande psykologs och logopeds arbete i elevhälsan är utredning, bedömning, undersökning och 
samtalskontakter samt remittering till annan hälso-och sjukvårdsinstans arbetsuppgifter att betrakta 
som hälso- och sjukvård. (Vägledning för elevhälsan, 2016) därför ska deras profession vara med i 
arbetet. 

 

Öckerö handbok och rutiner samt GBG metodstöd för EMI är ett verktyg och stöd för skolsköterskor 
och skolläkare i det dagliga arbetet och en viktig del i kvalitetsledningssystemet. 

 

 

Bemanning 

 

Skola elevantal skolsköterskor 
Bratteberg 7-9 
Fotö F-6 

298 0,7 

Bratteberg F-6 
Hälsö 

197 0,6 

Kompassen 
Rörö 

186 0,4 

Bergagårdskolan 268 0,8 
Heden 7-9 
Björkö 

354 0,9 

Heden F-6 
Särskolan 

159 0,5 

Gymnasiet 300 0,6 
   

Elevhälsans psykologiska och logopediska insats riktas mot elever i grundskolan och grundsärskolan.  

1,0 tjänst vardera på ca 1450 elever. 

Skolläkare köps in på timmar motsvarar cirka 10% tjänst. 

 

 

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 verksamhetsmöten. Det som gäller 
psykolog eller logoped på deras verksamhetsmöten. 
Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån socialstyrelsens rekommenderade 
basprogram samt kommunens basprogram. Uppföljningar av 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 upprättas inför varje läsår. 
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. 
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 årligen enligt rutin. 
I takt med att många elever upplever psykisk ohälsa och stress har arbetsbelastningen ökat. 
Hälsobesöken tar längre tid eftersom elever behöver mer stöd, hjälp och även hänvisning till andra 
vårdgivare för utredning, 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 utifrån dels individuella behov men också efter vad verksamheten kräver. 
Verksamhetsplan finns. 
Samtliga skolsköterskor följer samma rutiner och jobbar efter givna riktlinjer/GBG metodstöd samt 
handbok och rutiner och efter årshjul. 
Medicinskt ledningssystem finns. 
Alla skolsköterskor deltar i arbetet med att utveckla säkra rutiner och arbetsmetoder. 



Alla skolsköterskor har fått en ökad medvetenhet i att upptäcka och rapportera avvikelser och risker 
dessa återförs till verksamheten på professionsmöten för ett lärande. 
All vårdkontakt dokumenteras i datajournal enligt riktlinjer. 
Regelbunden professionell handledning. 
Medicinskt ledningsansvarig ingår i ett nätverk för GR-kommunerna. 

 

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.  

 

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 samt vad tidigare benämnts i denna rapport om att 
hälsobesöken tar längre tid. Nyanlända elever kräver stor kompetens och utökad tid vid  besök. 

Informationssäkerhet 

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

En informationssäkerhetsrutin håller på att utarbetas. 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.  

Systemadministratör ger behörigheter till PMO för all hälso-och sjukvårdspersonal. Verksamhetschef 
ansvarar för att utreda och åtgärda obehörig inloggning i journalsystemet. 

Loggkontroll görs för att säkerställa patientintegriteten och förhindra obehörig åtkomst i 
dokumentationssystemet. Loggkontroller i journalsystemet PMO utförs regelbundet enligt 
patientdatalagen. 

Kontroll vid eventuell misstanke om obehörig åtkomst ska också göras. 



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

Loggkontrollerna 2019 visade på inget anmärkningsvärt dvs. ingen obehörig åtkomst förekommit. 
 

 

 

 

 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
 

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

Elev och vårdnadshavare. 
Inom elevhälsoteamet. 
Med barnavårdscentral och förskola inför att elever ska börja förskoleklass. 
Viktigt att Elevhälsan får kännedom om nya elever som börjar på skolorna och elever som flyttar till 
annan skola.  
EMI på andra skolor vid in- och utflyttning. 
De andra elevhälsoteamen vid stadie/skolbyte. 
Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering eller andra egenvårdsinsatser ska revideras vid läsårsstart 
samt vid behov tillsammans med ansvarig rektor.  
Kostenheten om rutiner för elever med behov av specialkost. 
BUP (barn- och ungdomspsykiatri) och socialtjänsten. 
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning/Vårdcentral, ungdomsmottagningen. 
Habiliteringen. 
BNK 
Enheten för logopedi barn och ungdom 
ÖNH 
 

 

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

Avvikelser 

Skolläkare och skolsköterskor, logoped och skolpsykolog 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 är skyldig att informera 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 borde vara fler. 

Det inkom 3 avvikelserapporter 2019, en som gällde missad dokumentation efter hälsobesök, en 
journal som skickats digitalt  till fel skola samt en journal som ej kommit fram digitalt p.g.a. en miss i 
förarbetet inför transporten. Alla händelser är utredda och har inte föranlett någon skada för de 
inblandade eleverna/patienterna,  däremot har åtgärder vidtagits för att dessa händelser ej ska 
upprepas igen. Just när det gäller digital överföring av journaler finns en  viss risk om man inte gör  
det arbetsmomentet regelbundet. Det vi vet är också att tekniskt fel ibland orsakar att journaler ej 
kommer fram och att det då kan vara både fel  från den avsändande eller på den mottagande 
enheten. 

  

 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Klagomål och synpunkter från elever och vårdnadshavare i frågor som rör Hälso och sjukvård kan 
framföras direkt till skolsköterska, skolläkare, logoped och skolpsykolog samt verksamhetschef och  
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 2019 inte haft någon inkommen synpunkt på verksamheten. 

Ingen riskanalys har heller gjorts under året. 

 

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/eleven börjar i förskoleklass och sedan fortlöpande under skoltiden. Vaccinationsinformation 
och medgivande från vårdnadshavare är skriftliga. Innan logoped och skolpsykolog kopplas in för 
bedömning eller utredning blir vårdnadshavare och elev informerade och kan avböja. 
Skolsköterskor och skolläkare, skolpsykolog och logoped strävar alltid efter samarbete med elev och 
vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. Viktigt med delaktighet. 



Eleverna informeras i det som rör honom eller henne och informationen är anpassad efter ålder och 
mognad.  

Vårdnadshavare kontaktas när man så bedömer att det behövs.  

Eleven har 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 som regel. 
• Rutiner finns för avvikelsehantering. 
• Det  medicinska ledningssystemet finns som riktmärke och ska uppdateras. 
• Handbok med rutiner, GBG metodstöd samt riktlinjer för yrkeskategorierna finns som också 

uppdateras regelbundet. 
• Genom medverkan i elevhälsoteamen arbetar Elevhälsan kring elever med behov av särskilt 

stöd. 
• Mottagningsverksamhet erbjuds efter storlek på respektive skola. 
• EMI medverkar i elevernas arbetsmiljöarbete. 
• Utredningar, bedömningar och remitteringar utförs också av logoped och skolpsykolog. 

 

 

Resultatmått 

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

organisationsnivå. 
• Antal avvikelser  har varit 3. 
• Utvärdering av EMI verksamhetsplan utförs efter varje läsårs slut. 
• Statistik på mottagningsbesök, hälsobesök, vaccinationer mm finns dokumenterat 

tillsammans med utvärderingen. 
• Kompetensutveckling redovisas årligen. 
• Tillsyn av medicinteknisk apparatur  genomförs årligen. 
• Riskavfall hanteras enligt rutin. 



• Lokaler och utrustning granskas regelbundet. 
• Läkemedelskontroll är gjord samt kontroll av ordination av läkemedel enligt uppgjord mall 

(enligt HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.) 
 

 

Övergripande mål och strategier för 2020 

 

Fortsätta att med hög kompetens säkerställa en god och säker vård som bedrivs av skolsköterskor 
och skolläkare samt logoped och skolpsykolog. 
Fortsätta utveckla dokumentationsrutinerna och då även räkna in skolpsykolog och logoped i det 
arbetet. 
Fortsätta utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet. 
Utveckla och säkra övergångsrutinerna vid in/utflyttning och stadiebyte. 
Implementera skollogopeden och skolpsykologens hälso- och sjukvårdsdel i det  gemensamma 
ledningssystemet. 
 
 
 
Strategier 
Fortsätta med kvalitetsarbete upprätta och revidera i handbok och rutiner och implementera i 
verksamheten GBG metodstöd. 
Intensifiera arbetet med riskbedömningar, riskområden och avvikelser inom EMI(skolhälsovården). Vi 
måste bli bättre på att rapportera avvikelser och risker. 
Fortsätta utveckla och utbilda i dokumentationssystemet PMO. 
Egenkontroll enligt planering. Granskning av lokaler, utrustning och läkemedelshantering. 
Granskning av journaler. 
Fortsätta arbetet med  implementeringen av logopedens och skolpsykologens del i  ledningssystemet 
och i patientsäkerhetsarbetet. 
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Yttrande till skolinspektionen angående 
fristående gymnasieskolor inför ht 2021 
 
 
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 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 2020-2025). 
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som 

idag erbjuder nedanstående program och inriktningar. 
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 sökt program och inriktning läsåret 2020/2021 

samt om möjligt läsåret 2021/2022.  



 
 

 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Ansökningar utökningar och nystart friskolor i Gbg inför ht 2021 
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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.       1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2020-2025).
2.       En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar.
3.      Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4.      4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2020/2021 samt om möjligt läsåret 2021/2022. 

Inkom Remiss Utökning/NSkola Huvudman Utbildning Elever idag Nya elever, fullt utbyggt pgm
2020-02-05 Dnr: SI 2020:1046 Utökning Thoren Business School Göteborg Thorengruppen AB Handels- och adm pgmet 0 36
2020-02-18 Dnr: SI 2020:1001 Utökning International IT College of Sweden Edinit AB Ekonomi - Juridik, Samhäll - Beteende, Natur - Naturvetenskap och samhäll 86 45
2020-02-19 Dnr: SI 2020:1059 Utökning NTI Gymnasiet Kronhus Nordens Teknikerinstitut AB Natur - Naturvetenskap och samhäll, Teknik - Teknik 0 72
2020-02-19 Dnr: SI 2020:1064 Nyetablering NTI Handelsgymnasiet Göteborg                Nordens Teknikerinstitut AB Handels- och adm - Adm service resp Handel och service 0 108
2020-02-20 Dnr: SI 2020:933 Utökning Realgymnasiet Lärande i Sverige AB Fordon - Personbil, El- och energi - dator och kommunikation 237 127
2020-02-20 Dnr: SI 2020:1092 Utökning Drottning Blankas gymnasieskola Gbg GårPlusgymnasiet AB Vård- och omsorg 0 36
2020-02-20 Dnr: SI 2020:1105 Nyetablering Designgymnasiet Göteborg Nya Designgymnasiet i Nacka AB Estetiska - Bild & form, Hantverk - Textil design, Teknik - Design och produkt resp Samhällsbyggnad och miljö 0 144
2020-02-20 Dnr: SI 2020:952 Utökning Västsvenska Gymnasiet Idrottens skola i Göteborg AB Barn- och fritid - Fritid och hälsa resp Social arb, Hotell och turism - Turism och resor, Vård- och omsorg 235 180
2020-02-21 Dnr: SI 2020:1042 Utökning? Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka Sveriges Ridgymnasium AB Naturbruksprogram, NIU, Ridsport 18
2020-02-24 Dnr: SI 2020:1074 Nyetablering LBS Mediegymnasiet Ljud & Bildskolan LBS AB Estetiska - Estetik & Media, Samhäll - Beteende reso Medie information & kommunikation 360
2020-02-24 Dnr: SI 2020:1050 Utökning LBS Kreativa Gymnasiet Kungsbacka Ljud & Bildskolan LBS AB Teknik - information @ media 87 36
2020-03-06 Dnr: SI 2020:1123 Utökning GTI:s gymnasieskola Göteborgs Tekniska Institut AB Ekonomi - juridik 365 51
2020-03-06 Dnr: SI 2020:995 Utökning Aniaragymnasiet AF Affärseffekt Framtidsskola AB Natur - natur 287 84



BALANSLISTA 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
 
ÄRENE     HANDLÄGGARE 

 

BUN 2020-04-29  

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter mars   Ingela Skallberg  
Svar på revisionsrapport kompetensförsörjning (omedelbar justering!) Katarina Lindgren 
Patientsäkerhetsberättelse    Anna Bondemark 
Yttrande ang nystart/utökning av frist gy-skolor 
  
Information 
Skolchefen informerar (inkl lägesrapport budget)  Katarina Lindgren 
Lägesrapport budget uppdrag    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering (mer ingående)   Louise Nordenberg Cena 
Rapporter om kränkande behandling    Malin Fogelström 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 

Medborgarlöfte (8.30)    Linn  Wass / Andreas 
 

 

BUN 2020-05-28 heldag inkl workshop om uppdrag 

Beslutsärenden 
Förslag på budget/uppdrag 2021   Katarina Lindgren 
Taxa kulturskolan, jag kollar upp. April eller juni  ? Mats Sundström / Tommy 
Jag kollar. Även ev maxtaxa/förskola (paula) juni 

 

 

BUN 2020-06-17 

Beslutsärenden  
Ekonomisk uppföljning efter maj   Mats Sundström 
Bidragsnivåer för stöd till inackordering   Annette Islander 
Underskottskompensation till friskolor   Mats Sundström 
 
Revidera skolskjutsregler    Andreas Persson (?) 
Undantag från skolplikt pga utlandsvistelse   Andreas Persson (?) 
 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 
Sammanställning rapporter om kränkande behandling VT   Andreas Persson 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Information om fullmäktiges budgetbeslut 

 



BUN 2020-09-16 

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter augusti   Mats Sundström 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 

 

BUN 2020-10-21 

Beslutsärenden 
Interkommunal ersättning GR 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Muntlig ekonomisk uppföljning   Mats Sundström 
Sjukstatistik (presentation tertial 2)   Anna Foss 
 

BUN 2020-11-18 

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter oktober (inkl måluppfyllelse)  Mats Sundström 
Nämndplanering 2021    Jacob Österlund 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapporter om kränkande behandling    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 
 

 

BUN 2020-12-09 

Beslutsärenden 
Intern kontrollplan     
Barn- och elevpeng    Mats Sundström 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 

Verksamhetsplan info    Malin Fogelström 
Sammanställning rapporter om kränkande behandling HT   Andreas Persson 
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Muntlig ekonomisk uppföljning   Mats Sundström 
 



 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut    Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (vid behov) (mer ingående i maj)  Andreas Persson 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Rapporter om kränkande behandling   Andreas Persson 
Kvalitetsarbete (vid behov)    Malin Fogelström 
Balanslista     Bifogas kallelsen 
   
Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december) 
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