
Kallelse/underrättelse 
2020-06-01

1 (1) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS
Varbergs kommun Borgmästaregatan 20 0340-880 00 212000-1249 uan@varberg.se 

TELEFAX WEBBPLATS 
432 80 Varberg www.varberg.se 

Beslutsorgan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Tid Måndagen 8 juni, klockan 8.30 

Plats Campus E225 

Ärenden 1. Val av justerare; Jeanette Qvist (S)

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Förutsättningar budgetarbetet

5. Uppföljning av risk- och konsekvensanalyser

6. Riktlinjer för tilläggsbelopp (UAN 2020/0030-4)

7. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare (UAN 2020/0092-1)

8. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 - remissvar
(UAN 2020/0081-4)

9. Patientsäkerhetsberättelse 2019 (UAN 2020/0072-1)

10.  Förvaltningen informerar

Ordförande 
Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Viktoria Thonäng 
Sekreterare 

Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas 
kontakta nämndens sekreterare Viktoria Thonäng, 
viktoria.thonang@varberg.se, 0340-697 081.  

http://www.varberg.se/


4. Förutsättningar budgetarbetet

vith001
Överstruket



5. Uppföljning av risk- och konsekvensanalyser



Beslutsförslag 1 (2) 
2020-04-23 Dnr: UAN 

2020/0030-4 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun Borgmästaregatan 20 0340-880 00 212000-1249 uan@varberg.se 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

6. Riktlinjer för tilläggsbelopp

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta Riktlinjer för tilläggsbelopp.

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande Riktlinjer för tilläggsbelopp antogs av barn- och 
utbildningsnämnden år 2016 och reglerar tilläggsbelopp för förskola, 
grundskola och gymnasieskola i Varbergs kommun. Med anledning av att 
ovanstående verksamheter sedan den 1 januari 2019 lyder under två olika 
nämnder behöver respektive nämnd fatta beslut om nya Riktlinjer för 
tilläggsbelopp.  

Tilläggsbelopp är det bidrag som en enskild huvudman för en fristående 
skola ska få som ersättning av elevens hemkommun för att täcka 
kostnader för extraordinära stödåtgärder till en elev med ett omfattande 
behov av särskilt stöd. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har i samband med att 
riktlinjerna renodlats för att enbart gälla gymnasieskolan även sett över 
dokumentet i sin helhet. Dialog har förts med förskole- och 
grundskoleförvaltningen för att förvaltningarna i möjligaste mån ska ha en 
samsyn rörande bedömningen och de övergripande handläggningsrutiner som 
är kopplade till tilläggsbelopp.  

Översynen har bland annat lett fram till att dokumentet tydligare anpassats 
efter gymnasieskolans verksamhet, tydligare definitioner avseende 
grundbelopp och tilläggsbelopp har gjorts och kriterier för bedömning av 
tilläggsbelopp har tagits bort. Syftet med att ta bort kriterierna har varit att 
skapa en större flexibilitet i bedömningen av tilläggsbelopp som, enligt 
lagstiftningens intentioner, fokuserar på varje elevs individuella behov.  

Beslutsunderlag 
Bilaga – Förslag till nya Riktlinjer för tilläggsbelopp 

Bilaga – Nuvarande riktlinjer för tilläggsbelopp 
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Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen gör bedömningen att förslag 

till nya Riktlinjer för tilläggsbelopp är väl anpassade för att kunna utgöra ett 

stöd vid bedömning och beslut om tilläggsbelopp.  

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef 

Protokollsutdrag 
Förskole- och grundskolenämnden 
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Inledning 
Tilläggsbelopp är bidrag som en enskild huvudman för en fristående skola ska 
få som ersättning av elevens hemkommun för att täcka kostnader för 
extraordinära stödåtgärder till en elev med ett omfattande behov av särskilt 
stöd. 

Syftet med riktlinjer för tilläggsbelopp är att tydliggöra tillämpningen och få en 
rättsäker bedömning av ansökningar om tilläggsbelopp. Riktlinjerna ska bidra 
till att säkerställa alla elevers rätt till likvärdiga förutsättningar och likvärdig 
utbildning.  

Föreliggande riktlinjer för tilläggsbelopp reglerar endast gymnasiet. 

Principer för resursfördelning till skolor 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och 
ansvarar för att fördela resuser inom enheten efter elevernas förutsättningar och 
behov. I detta innefattas ansvar för och beslut om övergripande organisation av det 
pedagogiska arbetet och arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett 
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.  

Bidraget från en elevs hemkommun till en fristående gymnasieskola ska bestämmas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det 
aktuella nationella gymnasieprogrammet i kommunens egna gymnasieskolor. Om 
kommunen inte anordnar programmet, och det därför inte finns någon kostnad att 
jämföra med, ska kommunen betala det belopp som föreskrivits av Statens skolverk i 
den s.k. riksprislistan. 

Grundbelopp 
Grundbeloppet är det verktyg genom vilket kommunerna finansierar enskilda 
huvudmäns utbildning vid fristående skolor.  

Detta belopp ska normalt täcka de sammantagna kostnaderna för utbildningen av 
eleverna vid skolan, där undervisningen av vissa elever kan vara mer resurskrävande 
än undervisningen av andra. 

Alla skolor har i uppgift att anpassa sin organisation och sin undervisning så att 
hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Merparten av skolans insatser 
ryms inom grundbeloppet.  

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, 
administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Kostnaden för att utreda elevers 
eventuella behov av särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram samt stöd i form av 
extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever 
med svårigheter att nå målen, ingår i grundbeloppets kostnadspost för undervisning. 



Tilläggsbelopp 
Utöver grundbeloppet ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för elever som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. 

Tilläggsbeloppet för en elev i behov avsärskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån 

elevens behov. 

Kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen uppstår. 

Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller 
andra extraordinära stödåtgärer, däribland sådana som riktas till elever med stora 
inllärningssvårigheter och modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan 
undervisning. 

 Ansökan 
Tilläggsbelopp erhålls genom ansökningsförfarande. Ansökan görs inför varje nytt 
läsår.  

Ansökan ska innehålla: 

 Beskrivning av elevens behov och förutsättningar. Det som anges ska i så stor
utsträckning som möjligt styrkas med utlåtanden/underlag/dokumentation som
bifogas ansökan.

 Redogörelse för vilka insatser, anpassningar och/eller särskilt stöd som vidtagits.

 Beskrivning av vilka insatser som det finns behov av att vidta för att möta den
enskilda elevens behov av omfattande stöd och förutsättningar för att kunna
fullgöra sin skolgång. Beskriv typ av insats/omfattning/vad insatsen ska leda
till/omfattning av anpassningarna.

 Vid förnyad ansökan: Beskrivning av vilka effekter som uppnåts med tilldelat
tilläggsbelopp.

 Närvarorapport för eleven.

 Utdrag ur betygskatalog för eleven.

En verksamhet som tar emot tilläggsbelopp ska meddela om det sker en stadigvarande 
förändring under året som kan påverka beslutet om tilläggsbelopp. I denna situation 
kan omprövning bli aktuell. 

Mer information om ansökan om tilläggsbelopp finns på Varbergs kommuns hemsida 
www.varberg.se 
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Riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp för barn 
och elever med omfattande behov av särskilt stöd 

Från och med den 1 juli 2016 trädde nya bestämmelser i kraft i skollagen om 
bidrag till enskilda huvudmän för förskolor och skolor i form av tilläggsbelopp 
för särskilt stöd till barn och elever. Genom ändringarna förtydligas att 
tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens 
behov. Regeringen gör bedömningen att det bör klargöras att ett tilläggsbelopp 
också kan lämnas för sådana extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en 
elev har behov av i undervisningen. (prop 2015/16:134 s.1) 

Även förordningsbestämmelserna har ändrats i syfte att undanröja grunden för 
en tolkning som innebär att tilläggsbelopp inte kan lämnas för extraordinära 
stödåtgärder som är förknippade med undervisningssituationen. (a prop. s. 17 
f). 

Av förarbetena framgår att de medel som en skola har tilldelats ska finansiera 
utbildningen för alla elever vid skolan, där undervisningen av en del elever kan 
vara mer resurskrävande. (a prop. s. 9) 

Förskolornas och skolornas ansvar 
Enligt skollagen har alla förskolor och skolor ansvar och i uppgift att anpassa 
undervisningen och organisationen så att hänsyn tas till alla barns/elevers 
behov och förutsättningar. I förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd ges det stöd deras speciella behov kräver. I 
skolan ska anpassningar göras och åtgärdsprogram upprättas för de elever som 
har behov av särskilt stöd, där det framgår vilka behoven är, hur de ska 
tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 
Förskolornas/skolornas arbete enligt detta ansvar ska rymmas inom tilldelat 
grundbelopp för förskolan/skolan. Varbergs kommun har i grundbeloppet 
enligt resursfördelningsmodellen inlagt resurs för särskilt stöd till barn och 
elever i förskola och skola. 

Grundbelopp och tilläggsbelopp 
Av skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för 
varje barn/elev vid förskole-/skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp 
och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Av skollagen framgår att grundbeloppet till 
fristående verksamheter ska beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.  

För fristående förskolor och skolor ska även tilläggsbelopp lämnas för 
barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd i form av 
extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt 
utifrån barnets/elevens behov. För att säkerställa att fördelning av ekonomiska 
medel sker på lika villkor har Varbergs kommun beslutat om samma villkor 
även för de kommunala verksamheterna. 



4 (8) 
2018-05-31 

Dnr: BUN 2018/0235 

För att tilläggsbelopp ska utgå bör det enligt förarbetena vara fråga om 
stödåtgärder av extraordinärt slag, som inte har koppling till den vanliga 
undervisningen och som innebär att mer betydande resurser måste avsättas för 
en enskild elevs räkning. Stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband 
med de resurser som normalt kan hänföras till det generella stöd som skolan är 
skyldig att tillhandahålla. Det kan t.ex. vara frågan om tekniska hjälpmedel, 
särskilda läromedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Det kan 
också vara frågan om stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter 
som beror på språkliga eller sociala faktorer. Även elever med olika 
förståelsenivå och olika kunskapsprofiler kan räknas hit. För sådana elever är 
det i första hand specialpedagogiska insatser som kan bli aktuella (prop. 
2015/16:134 s.12 och prop. 2008/09:171 s. 34 och 42).  

Ansökan om tilläggsbelopp 
Ansökan om tilläggsbelopp ska enbart avse de barn/elever som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd enligt skollagens regler för tilläggsbelopp. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tydliggjort kriterier för vilka 
barn/elever som kan omfattas av rätten till tilläggsbelopp. 

Ansökan för tilläggsbelopp ska vara komplett ifylld enligt ”Instruktion för 
ansökan om tilläggsbelopp”. För handläggningen krävs att förskolechef/rektor 
är så tydlig som möjligt i beskrivningarna av det som efterfrågas i ansökan. Vilka 
handlingar som ska medfölja ansökan framgår i blanketten. Det som anges ska 
i så stor utsträckning som möjligt styrkas med 
utlåtanden/underlag/dokumentation som bifogas ansökan. 

Ansökan ska ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 
oktober för nästkommande kalenderår. Förskoleklass, grundskola och 
gymnasieskola ska ha inkommit med ansökningar för nya elever eller 
nytillkomna behov senast den 30 april och avser höstterminen. Därutöver kan 
enstaka ansökningar göras även vid andra tillfällen under året för nya 
barn/elever eller nytillkomna behov. Ansökningar från förskolan inkommer vid 
nytillkomna behov under kalenderåret. 

I de fall det är aktuellt med ansökan om tilläggsbelopp ytterligare år ska en ny 
ansökan lämnas. I denna ska en beskrivning göras av vilka effekter som 
uppnåtts med hjälp av tidigare beviljat tilläggsbelopp. Samma blankett används 
vid förnyad ansökan och samtliga uppgifter i denna ska vara uppdaterade och 
aktuella. 

Ansökan lämnas eller skickas i rekommenderat brev till barn- och 
utbildningsförvaltningens kansli: 

Varbergs kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
432 80 Varberg 
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Kriterier 
Individuell bedömning av enskilt barns/elevs omfattande behov av särskilt 
stöd avseende extraordinära åtgärder görs inom nedanstående kriterier: 
 

Förskola 
Pedagogisk omsorg 
 

 Grava rörelsehinder 
 Grav synnedsättning 
 Grav hörselnedsättning 
 Utvecklingsstörning 
 Svår autism/autismspektrumstörning 
 Tillstånd som bedöms medföra omfattande 
behov av särskilt stöd av extraordinära åtgärder 
utifrån medicinskt svårbehandlade sjukdomar. 

Grundskola åk F-9 
Fritidshem 
Gymnasieskola år 1-3 

 Grava rörelsehinder 
 Grav synnedsättning 
 Grav hörselnedsättning 
 Tillstånd som bedöms medföra omfattande 
behov av särskilt stöd av extraordinära åtgärder 
utifrån medicinskt svårbehandlade sjukdomar.  

 
I den individuella prövningen görs en bedömning av behovens omfattning, 
tidsåtgång av insats, barnets ålder och vistelsetid, etc. Ersättningen betalas 11 
mån/år för förskola och fritidshem och 10 mån/år för skola. 

Ersättning för modersmålsundervisning – Fristående 
grundskola och gymnasieskola 
Ersättning för modersmålsundervisning ges genom tilläggsbelopp för elever 
som ska ha sådan undervisning. Elevens rektor gör bedömningen om eleven har 
rätt till modersmålsundervisning utifrån kriterierna i skollagen, 10 kap 7 § - 
grundskola och 15 kap 19 § - gymnasieskola. Huvudman för fristående 
grundskola och gymnasieskola använder blankett ”Ansökan om ersättning för 
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning”. 
 
Studiehandledning på elevens modersmål omfattas inte av tilläggsbelopp utan 
ingår i grundbeloppet.  

Beslut 
Verksamhetschefen för förskola, grundskola respektive gymnasieskola beslutar 
om tilldelning av tilläggsbelopp. Tilldelningen sker efter en individuell 
bedömning, i enlighet med skollagen och aktuella förordningar, av 
barnets/elevens behov. Beslutet meddelas skriftligen till förskolechef/rektor.  
 
En verksamhet som tar emot tilläggsbelopp ska meddela om det sker en 
stadigvarande förändring under året av barnets/elevens situation som kan 
påverka beslutet om tilläggsbeloppet. I denna situation kan omprövning bli 
aktuell. 
 
Ett avslag på hela eller delar av ansökan innebär inte att bedömningen är att 
barnet eller eleven saknar stödbehov. Det innebär endast att de beskrivna 
stödbehoven och/eller insatserna inte är sådana att de berättigar till 
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tilläggsbelopp. Oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte har alla barn/elever 
rätt att få sitt stödbehov tillgodosett.  

Överklagan 
Fristående verksamhet kan enligt 28 kap 5 § p.2 skollagen överklaga ett beslut 
om tilläggsbelopp genom förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Vid helt eller delvis avslag på ansökan bifogas besvärshänvisning. 

Bilagor 

Ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd 

Instruktion för ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd 

Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i fristående 
grundskola och gymnasieskola 

Information om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i fristående 
grundskola och gymnasieskola 
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Lagar och förordningar som reglerar grundbelopp och 
tilläggsbelopp 
Grundbelopp och tilläggsbelopp regleras i skollagen (2010:800), 
skolförordning (2011:185) och gymnasieförordning (2010: 2039) enligt nedan. 

Skollagen (2010:800) - Grundbelopp 

Förskola och fritidshem  
Förskola 8 kap 21 -23 §§,  fritidshem 14 kap 15 - 17§§. 

Grundskola, förskoleklass, grundsärskola  
Grundskola 10 kap 37 – 39§§, förskoleklass 9 kap 19 - 21 §§, grundsärskola 11 
kap 36 - 38 §§. 

Gymnasieskola och gymnasiesärskola  
Gymnasieskolans nationella program 16 kap 52 - 54 §§, gymnasieskolans 
introduktionsprogram 17 kap 32 - 34 §§, gymnasiesärskola 19 kap 45 -47§§. 

Skollagen (2010:800) - Tilläggsbelopp 

Förskola 
8 kap 23 §  
Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. 

Pedagogisk omsorg 
25 kap 13 §  
Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd.  

Fritidshem 
14 kap 17 §  
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 

stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

Förskoleklass 

9 kap 21 §  

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 

stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

Grundskola 

10 kap 39 §  

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 

stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i 

behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 
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Grundsärskola 
11 kap 38 §  
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i 
behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

Gymnasieskola - nationella program 
16 kap 54 §  
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i 
behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

Gymnasieskola - Individuellt program 
17 kap 34 §  
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i 
behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

Gymnasiesärskola 
19 kap 47 §  
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i 
behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

Skolförordning (2011:185) - Tilläggsbelopp 

14 kap 8 § 
Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 § och 
14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assistenthjälp, 
anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana 
som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. 

Med tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § och 11 kap. 38 § skollagen avses, utöver 
vad som anges i första stycket, också ersättning för modersmålsundervisning 
för elever som ska ges sådan undervisning.  

Gymnasieförordning (2010: 2039) - Tilläggsbelopp 

13 kap 7 § 
Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 § och 19 kap. 47 § skollagen 
2010:800 avses ersättning för  
1. assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder,
däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter, och
2. modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning.
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7. Program för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som

utförs av privata utförare.

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges 
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller 
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det 
kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda 
firmor, idébundna organisationer etc. 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla 
verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och 
sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och 
infrastruktur. 

Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den 
verksamheten inte är upphandlad utan är reglerad genom tillståndsgivning. 
Även utförare av personlig assistens enligt socialförsäkringsbalken är 
undantagna. 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt varje berörd nämnd att med 
utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett driftsform) 
inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt 

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har
fastställt i verksamhetsplaner
- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på
vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal
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regi följs upp. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag den 15 maj 2020. 

Övervägande 
Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde finns 
nedanstående privata utförare. 

Peder Skrivas skola 

 Fordonsprogrammet inriktning transport. Utförare: CR-Johansson

Åkeri

 Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsförare.

Utförare:

ME-skolan

 Skolskjuts. Utförare: Hallandstrafiken AB

Båda avtal innehåller avtalspunkt ”Information och insyn” som innehåller 
grundläggande krav. 

Vuxenutbildningen 

 Vård- och omsorgsprogrammet. Utförare: Hermods

 Barn- och fritidsprogrammet. Utförare: Hermods

 Industritekniska programmet. Utförare: Movant

 Bygg- och anläggningsprogrammet. Utförare: Movant

 Fordon- och transportprogrammet. Utförare: Movant

 VVS- och fastighetsprogrammet. Utförare: Movant

 El- och energiprogrammet. Utförare: Movant

 SFI. Utförare: Folkuniversitetet

 Allmänna teoretiska kurser på gymnasial nivå. Utförare:

Folkuniversitetet, Hermods

En gång per år (under våren) görs en skriftlig efterfrågad kvalitetsuppföljning 
från vuxenutbildningen hos respektive leverantör. Kvalitetsredovisningen som 
redovisas från de privata utförarna fungerar som avtalsuppföljning. 
Däremellan sker kontinuerliga uppföljningar från vuxenutbildningen i den 
dagliga driften. Varje kvartal genomförs en genomlysning av verksamheten 
genom dialog om respektive utbildningsområde, samt branschrådsdialoger. I 
genomlysningen redovisas utfall, avhopp och förbättringar som eventuellt har 
genomförts utifrån tidigare dialog. Här redovisas också elevers progression. 
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Yrkeshögskolan 

 Medicinsk sekreterare. Utförare: Folkuniversitetet

 Järnvägsprojektör. Utförare: Folkuniversitetet

 Energitekniker - inriktning vindkraft. Utförare: Folkuniversitetet

 Elkonstruktör. Utförare: Folkuniversitetet

 Mjukvaruutvecklare. Utförare: Folkuniversitetet

 Systemutvecklare.NET. Utförare: Folkuniversitetet

 Byggingenjör. Utförare: Plushögskolan

 Drifttekniker Biogas och vattenrening. Utförare: Plushögskolan

 Elkonstruktör. Utförare: Plushögskolan

 Komposittekniker. Utförare: Plushögskolan

 Logistiker. Utförare: Plushögskolan

 Mätningstekniker. Utförare: Plushögskolan

 Solenergiprojektör. Utförare: Plushögskolan

 VVS-ingenjör. Utförare: Plushögskolan

En gång per termin görs en skriftlig enkät bland studerande, i enkäten ingår en 
rad frågor gällande utbildningsleverantörens genomförande.   
Det sker kontinuerliga uppföljningar med leverantörens personal i den dagliga 
driften och vid regelbundna avstämningsmöten (ca var 6:e vecka) med 
leverantörens personal tillsammans med ansvariga chefer sker 
avtalsuppföljning på utbildningsnivå. Två gånger per termin hålls ett 
ledningsgruppsmöte för respektive utbildning. Vid ledningsgruppsmötet 
redovisas arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, det dagliga operativa 
arbetet per klass samt utvecklingsarbetet.  

En utförligare kvalitetsuppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare ingår och redovisas som en del av nämndens systematiska 
kvalitetsarbete.   

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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8. Hallands kulturstrategi och kulturplan 

2021-2024 - remissvar

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Beskrivning av ärendet 
Region Halland har tagit fram Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–
2024 som är uppdelat i två delar. I den första delen, kulturstrategi, beskrivs 
övergripande strategier för att uppnå regionala och nationella mål. I den andra 
delen, som utgörs av Hallands kulturplan 2021–2024, beskrivs vilka 
utvecklingsmöjligheter som identifierats och prioriterats för perioden. 

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 har utöver utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden skickats till kultur- och fritidsnämnden, förskole- 
och grundskolenämnden samt socialnämnden på remiss.  

Beslutsunderlag 
Bilaga – Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till Hallands 

kulturstrategi och kulturplan 2021–2024. Ett rikt och tillgängligt kulturliv är 

viktigt och stärker människors möjlighet till bland annat utveckling och 

delaktighet.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen håller med om vikten av att 

stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur samt om att 

samverkan är en viktig del för att nå framgång i det arbetet. Inom regionen 

finns idag en god struktur för samverkan. 
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Genom kultur i skolan ges unga, oavsett bakgrund, möjlighet att uppleva och 

skapa kultur. Region Halland tar fram ett kulturutbud för barn och unga som 

subventioneras med regionala medel. Region Halland lyfter att en särskild 

satsning ska göras riktad mot gymnasiet och fristående skolor vad gäller 

förmedling av kulturprogram.  

Peder Skrivares skola (PS) tar idag del av Region Hallands subventionerade 

kulturutbud. Detta möjliggörs till stor del genom att det finns en tjänst på 10 

procent på PS som samordnar, bokar och förmedlar kulturupplevelser till 

skolans elever. Under 2020 har cirka 1 400 elever kunnat ta del av någon 

kulturupplevelse som PS har förmedlat och finansierat med hjälp av Region 

Halland. 

PS förmedlar inte bara regionens scenkonst- och kulturutbud, utan använder 

sig också av Varbergs kommuns konstutbud i form av visningar och workshops 

på Varbergs konsthall/Komedianten.  

Sammanfattningsvis är utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen positiv 

till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 och har inga 

invändningar mot förslaget. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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9. Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2019/2020.

Beskrivning av ärendet 
Enligt 3 kap 10 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Varbergs kommun är vårdgivare 
för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan på 
gymnasieskolan. 

Det ska inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för 
verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschefen 
representerar vårdgivaren och ansvarar för att med stöd av ledningssystemet 
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
Verksamhetenschefen EMI har på förskole- och grundskolenämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens vägnar upprättat en 
patientsäkerhetsberättelse. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2019/2020 

Övervägande 
Patientsäkerhetsberättelsen redogör för det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet som har bedrivits under föregående år inom förskole- 

och grundskolenämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

verksamhetsområden. I patientsäkerhetsberättelsen redovisas strategier, mål 

och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 
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Sammanfattning 
I föregående års patientsäkerhetsberättelse är fokus på att kvalitetssäkra den 
medicinska och psykologiska elevhälsan och säkra en likvärdighet för kom-
munens samtliga elever. Detta förhållande är ett ständigt pågående arbete. 
Samverkan mellan skolor och inom kommunens förvaltningar, ständigt på-
gående kompetensutveckling samt utveckling och säkerställande av rutiner är 
det övergripande arbete som pågår för att stärka likvärdigheten. 

I ett växande Varberg med ökat antal elever är det en ökad utmaning att tillse 
elevernas behov både ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv. Personalför-
sörjningen är en central fråga för förutsättningarna på varje skola att genom-
föra uppdraget för den medicinska elevhälsan. 

I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra en god personalför-
sörjning har skolornas medicinska del av elevhälsan utmaningar. Det handlar 
både om förutsättningarna för nuvarande personal att genomföra sitt uppdrag i 
relation till antalet elever, samt förmågan att attrahera och rekrytera framför-
allt skolsköterskor och psykolog.  

Elevhälsans arbete är viktigt. Tidiga insatser är ett av de viktigaste incitament 
för att häva/lindra till exempel psykisk ohälsa, utsatthet och sociala förutsätt-
ningar i så står stor utsträckning som möjligt och öka möjligheterna för ele-
verna att nå skolans mål. En lyckad skolgång är en av de viktigaste skyddsfak-
torerna för hela livet. 
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Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 

Mål 

Säkra bemanningen av den medicinska elevhälsapersonalen utifrån elevantal 
och ett psykosocialt perspektiv samt kompetensutveckla nuvarande personal 

Strategier och aktiviteter 
För att möjliggöra den medicinska elevhälsan att genomföra sitt grunduppdrag 
är personalförsörjning i form av kompetens och förutsättningar samt det ge-
mensamma arbetet i klassrummet av största vikt. 

Den medicinska elevhälsan har precis som övrig elevhälsa i uppdrag att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Beroende på skolornas förmåga till bland 
annat inkludering och att skapa tillgängliga lärmiljöer samt behov i elevgrup-
pen finns en risk att skolläkarens och skolsköterskans arbete till största delen 
består av efterhjälpande insatser och inte alltid förebyggande och främjande 
insatser i den grad som vore önskvärt. Det pågår ett utvecklingsarbete riktat 
till pedagogerna, exempelvis genom att arbeta mer medvetet med differentie-
rad undervisning och tillgängliga lärmiljöer i undervisning. Sammantaget ska 
arbetet stödja hela elevhälsans främjande arbete. 

Vid rekrytering av skolsköterska och skolpsykolog skall hänsyn tas till antal 
elever på skolan samt sociala faktorer. Ett närmare samarbete vid nyrekryte-
ring av elevhälsopersonal mellan rektor och elevhälsans ledning behöver ut-
vecklas för att säkra goda förutsättningar för skolsköterska och skolpsykolog 
att genomföra sitt uppdrag.  

Vid nyrekrytering av skolsköterskor, är det både få som söker samt ovanligt 
att sökande har både full behörighet och erfarenhet av arbete som skolskö-
terska.  

Övergripande psykologtjänst med ansvar att utveckla grundskolornas flex-
teamsverksamhet genom övergripande stöd har under året blivit vakant och 
kommer inte att tillsättas mot bakgrund av att utvecklingsarbetet bedöms vara 
i annat skede och inte ha behov av övergripande tjänst.  

Idag finns en skolläkare i kommunen. Ur skolläkares perspektiv är elevantalet 
stort. Tack vare att flertalet skolsköterskor har lång erfarenhet av skolhälso-
vård och att alla, oavsett erfarenhet eller ej, arbetar hårt för att varje elev skall 
få det stöd de har rätt till, gör de tillsammans med skolläkare en gemensam 
insats för eleverna för att öka förmågan hos enskilda elever att nå sina peda-
gogiska mål i skolan. Det är viktigt i sammanhanget att skolsköterskorna är 
trygga i sina uppdrag så de tillsammans med skolläkare kan göra prioriteringar 
i vilka som skall träffa skolläkaren. 
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Skolpsykologerna har två till fyra skolor att ansvara över samt alla förskolor i 
det aktuella geografiska området. Det innebär att elevkontakten är under kon-
sultationsbasis.  

Mål 

Utveckla och kvalitetsgranska rutiner och dokumentation för ökad likvärdig-
het och rättssäkerhet 

Strategier och aktiviteter 

Den medicinska elevhälsans rutiner är ständigt ett pågående arbete, där avvi-
kelser skrivs i syfte att förbättra det interna arbetet men också i samarbete med 
externa aktörer. För att fortsatt implementera och utveckla arbetet sker fort-
bildning för elevhälsans personal. 

För att kunna erbjuda stöd/hjälp för barn med språkstörning har en lokal rutin 
utarbetats tillsammans med lokal logopedimottagning och samordnande speci-
alpedagog inom FGF. Den sjösattes under våren 2019. 

Dokumentation i PMO (digitalt journalsystem inom skolhälsovården) är 
centralt för att ha en kvalitativ, rättssäker och likvärdig journalföring inom 
skolhälsovården.  

Skolpsykologer och skolsköterskor får årligen utbildning i datajournalen PMO 
genom extern utbildning 1 gång per år. Under innevarande år kommer även 
skolkuratorerna att få utbildning och tillgång till journalsystemet PMO. Där-
med förbättras kvalitetssäkringen gällande dokumentationen för denna yrkes-
kategori och säkrar att viktig information förs över vid övergångar till nytt 
stadie och/eller skola. 

Ytterligare arbete med att utveckla och kvalitetsgranska dokumentation i PMO 
sker löpande, exempelvis kvalitetsgranskar och utvecklas för närvarande skol-
sköterskans dagliga arbete utifrån gällande rutiner. Framåt planeras det att 
starta en kvalitetsgrupp som går igenom gällande rutiner samt tar till vara 
skolsköterskors kunskap i arbetet, vilket genererar en ökad säkerhet utifrån ett 
medicinskt perspektiv.  

Det pågår ett arbete med att förbättra arbetet i samband med överlämning av 
BVC-journaler. Skolsköterskor och BVC-sköterskor möts för överlämning av 
journaler inför kommande läsår i förskoleklass under en gemensam dag, vilket 
är en ny insats. 

Mål 

Ökat samarbete och kunskap mellan elevhälsa och Enhet flerspråkighet. 

Strategier och aktiviteter 

Det är av vikt att modersmålslärare och studiehandledare inom Enhet flersprå-
kighet har god kännedom om elevhälsans uppdrag och en god samverkan med 
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elevhälsan. Genom att kompetenshöja och stödja personalen inom Enhet fler-
språkighet, som ofta är ny inom svensk skola, ökar deras förmåga i mötet med 
eleverna och möjlighet för personalen att söka stöd från elevhälsan när behov 
finns. 

Det pågår projekt som innebär en gemensamma träffar varje termin under 2½ 
år för att öka kunskapen om varandras uppdrag och hur respektive kompeten-
ser kan samverka för att gynna eleverna. I projektet kommer föreläsare att 
bjudas in för att tillföra kunskap i följande ämnen, Sexuell hälsa/pubertet, 
trauma/stress, samt våld/hedersrelaterat våld. Nära 20 procent av eleverna i 
Varbergs kommun har ett annat modersmål än svenska. Det finns 28 olika 
språk där modersmålsundervisning pågår i Varbergs kommun.

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

Vårdgivare  
I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och skolkurator samt personal med specialpedagogisk 
kompetens (EMI) Elevhälsans Medicinska Insats. Hälso- och sjukvård i skol-
hälsovård styrs av samma lagar och regler som all annan hälso- och sjukvård i 
landet. Förskole- och grundskolenämnden i Varbergs kommun är vårdgivare 
för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan på 
grundskola och gymnasiet. Mål och Riktlinjer för den samlade elevhälsan 
finns beskrivet i Metodhandbok för elevhälsans medicinska inriktning. Ka-
pitlet ”Ledningssystem inom skolhälsovård/elevhälsa” ger här vägledning för

skolpsykologer, skolsköterskor och skolläkare inom skolan. Socialstyrelsen är 
tillsynsmyndighet för all hälso- och sjukvård.  

Verksamhetschef enl. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  
I verksamheten EMI arbetar skolsköterskor, skolläkare samt skolpsykologer. 
Verksamhetschefen (VC) är den person som såväl tillsynsmyndigheter som 
elever, vårdnadshavare samt skolpersonal ska kunna vända sig till med frågor 
som rör elevhälsans hälso- och sjukvård. VC EMI ska bland annat ansvara för 
den löpande verksamheten och upprätthålla och bevaka att elevhälsans hälso- 
och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet. Verksamhetschefen planerar, 
engagerar medarbetare, leder, kontrollerar, dokumenterar och redovisar resul-
tat. 

MLA, medicinsk ledningsansvarig, har ansvar för att rutiner upprättas och 
följs och ansvarar för den medicinska verksamheten. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

I arbetet med att förebygga vårdskador skrivs avvikelser. Dessa skall skrivas 
på av rektor innan överlämning till MLA. MLA utreder i samråd med berörd 
personal både internt och externt. Resultat rapporteras till berörda och ansva-
riga i verksamheten för ev. åtgärder/uppföljningar.  
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Verksamhetsmöte  
MLA ansvarar för Verksamhetsmöte med skolsköterskorna och skolläkare en 
gång i månaden. Under dessa möten delges information, rutiner utvecklas, 
avvikelser redovisas, utbildningsreferat från deltagande i olika fortbildnings-
kurser.   
Verksamhetschef EMI, ansvarar för verksamhetsmöten med skolpsykologer 
resp. skolkuratorer. På dessa möten delges information, nya rutiner och meto-
der utvecklas, avvikelser som inkommit redovisas och lösningar/rutiner disku-
teras.  

Under året har följande föreläsningar/utbildning pågått för skolskö-
terskor
Skolsköterskekongress 
Det senaste om Tobak, Länsstyrelsen, 
Överviktsenheten BM sjukhuset Varberg 
Könsdysfori, samarbete mellan länsstyrelsen och Region Halland  
(HBTQ-diplomering 2020) 
Tillväxt, Region Halland 
PMO- digital journalföring 
Barnkonventionen, Webbaserad utbildning VGR 
Sunt prat, alkohol droger, gaming -  Länsstyrelsen  
Droginfo av polis i Varberg 
Sexuell hälsa andra kulturer 
Länsstudiedag för skolsköterskor: Mitt privatliv, lärmiljöer, information 
av/om SPSM. 
SIV, läkemedelskommittén om sömn 

Fortbildning 
Några av skolsköterskorna har under 2019 deltagit i den årliga Skolsköterske-
kongressen som Malmö var värd för.  

Fortbildning för psykologer 
Fyra psykologer har varit på Psifos-dagarna, nationell konferens. 
Psykisk hälsokonferens arr. av psykiatrin i Halland där alla skolpsykologer 
deltog. 

En skolpsykolog har varit på NPF-konferens. 
Tre skolpsykologer har fått utbildning i testverktyg WISC-V. 

Studiebesök 
Ungdomsmottagningen Varberg. 

Övrig aktivitet 
Elevhälsan deltog i Pridefestivalen Varberg 2019. 

Metodhandbok 
Revidering av den medicinska metodhandboken utförs kontinuerligt 
och under 2020 kommer extra krafttag att tas gällande den. 
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Handledning 
Skolsköterskorna, skolpsykologerna har handledning en gång per månad.  
Handledning har flera viktiga funktioner. Den kvalitetssäkrar elevhälsoarbetet 
och ger ett viktigt stöd för kartläggning och goda analyser ur ett pedagogisk 
och juridiskt avseende. Den har också en containerfunktion (möjlighet att 
lämna över, hållande) för en yrkesgrupp som många gånger blir påverkade av 
ärenden de är inne och arbetar i. Handledningen ger också en kompetenshöj-
ning och ett kollegialt lärande som kan användas som redskap i kommande 
ärenden. Utvärdering av handledning sker varje termin.  

Nätverk  
Nätverk för VC EMI samt MLA i Halland, träffas två gånger per termin. Där 
avtalas övergripande frågor som är av gemensamt intresse för Hallands kom-
muner såsom arbetssätt gemensamma utbildningstillfällen, kvalitetsutveckl-
ing. Under året har några av arkivarierna från hela länet informerat om hur 
arbetet fortskrider för ett e-arkiv.  

Medicinsk teknisk avdelning (MTA) 
Enligt medicinsk teknik har skolhälsovården den sortens apparatur som inte är 
i behov av regelbunden kalibrering. Vi kan därigenom dra in på både kostnad 
och tid som det tar för transport till och från MTA för varje skolsköterska. 

Audiometer 
Lämnas för kalibrering till ÖNH-mott sjukhuset Varberg en gång per år. 

Medicinska kylskåp 
Samtliga skolors skolhälsovårdsmottagningar har, sedan 2015, nya godkända 
medicinska kylskåp för att kunna garantera kvaliteten på vaccinerna.  
och annan medicin som bör förvaras i kylskåp. Mindre skolor sambeställer 
vaccin/mediciner med större skolor. 

De medicinska kylskåpens innertemperatur avläses och dokumenteras 1g/v för 
att möjliggöra spårning av ev larm från densamma och hur länge kylskåpet i 
så fall haft oönskad innetemperatur.  

Scanner  
Samtliga medicinsk elevhälsapersonal har en scanner för journalsystemet. Det 
innebär att de på ett patientsäkert sätt kan införa information från externa 
vårdgivare till elevens journal i PMO.  

Brandsäkra, låsbara journalskåp  
Samtliga mottagningar har dessa journalskåp för pappersjournaler. 

Arkivering skolhälsovårdsjournaler  
Kommunens centralarkiv tar emot och arkiverar psykolog- och skolhälso-
vårdsjournaler efter avslutad skolgång.  

E-legitimation
För åtkomst till det nationella vaccinationsregistret Svevac och en ökad säker-
het i hantering av sekretessuppgifter/journalhantering har regionen
och Varbergs kommun e-legitimation till sin medicinska personal. För detta
finns en rutin- Rapsen (handläggningsrutiner) som Inera (samverkan landsting
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och regioner för e-hälsa) kräver för att garantera en säker handläggning av 
registrering och korthantering. Samtliga anställda i skolhälsovården har fram 
till 31/1 haft ett SITHS-kort för detta. Dessa har fr.o.m. 200201 avslutats inom 
elevhälsan i kommunen och ersatts av mobilt bank-ID. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

MLA är from mars 2019 avvikelse-/lex Maria ansvarig. Skolsköterska, skollä-
kare och skolpsykolog rapporterar till rektor och MLA om händelser som har 
medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård 
och omhändertagande. MLA ansvarar för händelseanalys och utser analysteam 
vid behov. MLA ansvarar för åtgärder och tidsplan samt sammanställer och 
återför resultat och åtgärder från avvikelsehanteringen till verksamheten.   

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6, 

Klagomål och synpunkter hanteras via samma vägar som för övriga inom För-
skole- och grundskoleförvaltningen av MLA/ VC EMI och rektor. I frågor 
som rör patientsäkerhet är MLA/VC EMI en stödjande funktion. MLA/VC 
EMI, skolsköterskor, skolpsykologer och skolläkare får kontinuerligt till sig 
synpunkter och klagomål från vårdnadshavare och elever samt externa samar-
betspartners. De lyfts vid möten och blir många gånger föremål för ett föränd-
ringsarbete i verksamheten. 
Skolhälsovården har även en enkät som utvärderar elevhälsosamtalet.   

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Medicinskt tekniska 

För den medicinska säkerheten förs egenkontroll på de instrument som kräver 
detta.  
I de medicinska kylskåpen avläses temperaturen en gång per vecka förutom på 
lov inkl. sommaruppehåll och resultat förs ned i separat formulär. Det finns en 
medvetenhet om att inte förvara några volymer av mediciner/vaccin i kyl-
skåpen under sommarlovet.   

Kvalitetsgranskning av verksamheten sker via avvikelser, vid metodboks-
arbetet, vid skolsköterske- och psykologmöten, under Elevhälsarådslaget

och den månatliga handledningen. Varje skolsköterska och elevhälsoteam 
sammanställer och tittar på sina elevers hälsoenkäts svar och sammanställ-
ning per skola i slutet av vårtermin och början av hösttermin. Den bild som 
elevhälsan får byggs på hälsoenkät och på det samtal som följer efter enkä-
ten. Samtalet är ett viktig kvalitativt komplement till den kvantitativa mät-
ningen som själva hälsoenkäten står för. Processen i bearbetningen och det 
kollegiala utbytet vid genomgång av alla frågor ger en hög nivå av egen-
kontroll med många viktiga och utvecklande diskussioner. Skolhälsovår-
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den ber också eleverna om en utvärdering av hälsosamtalet.  
Skolläkaren går regelbundet igenom sina remisser och säkerställer att svar 
inkommit  
Loggkontroller görs varje månad av systemadministratör för PMO och på 
så sätt säkerställs att ingen obehörig läst journal. Systemadministratören 
för PMO har idag 30% för detta uppdrag. I uppdraget ingår att upprätta och 
underhålla konton för alla användare. Behovet av säker dokumentation har 
utvidgats inom FGF. Idag har andra verksamheter, än det medicinska, kon-
ton/rum i PMO som servas av administratören. Utveckling sker i system, 
så som verksamheten i övrigt, vilket innebär att administratören lägger stor 
del av sin tjänst på detta. För kvalitetssäkring hålls utbildning i PMO 
1gång/år. 
Administratören har även ansvar för introduktion av PMO för nyanställd 
personal.  
Varje skolsköterska fyller varje år i ett kvalitetsmått för Verksamhetsansvar, 
Personalresurser, Lokaler och utrustning, Verksamhetens arbete, EMI:s arbete 
i elevhälsan.  
När det gäller vaccination finns en hög täckningsgrad inom skolans ansvar.  

Resultat och Analys 

SFS 2010:659, 10§ p 3 

Avvikelser, klagomål och synpunkter 

Det har skrivits 19 avvikelser under det gångna året. Vilket är ca hälften så 
många som föregående år. Det hade varit önskvärt att fler avvikelser skri-
vits vilket är ett sätt att belysa vilka förbättringsåtgärder som krävs för att 
öka patientsäkerheten.   

Vad som varit påtagligt under 2019 är konsekvenser när inte nyanlända 
elever kommer in i PMO (dokumentationssystem). I dessa fall har genom-
gång skett gällande behörigheter för de personer i kommunen som är an-
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svariga för inläsning från kommunens invånarregister till slutligen PMO. 
Detta utgör en direkt konsekvens att medicinska åtgärder inte kan doku-
menteras. 

Nybyggnation och flytt av verksamhet påverkar arbetet med anpassningar 
för enskilda elever, anpassningar kan bli försenade och därmed påverka 
enskild elevs utveckling och lärande i negativ riktning.  

Mål och strategier för kommande år 

Mål: Garantera en säker vård inom den medicinska elevhälsans ansvar 

I ett växande Varberg är antalet elever per elevhälsa och respektive profession 
viktigt att uppmärksamma. Möjligheten att avsätta tid för reflektion och kvali-
tetsutveckling samt att säkerställa att elevhälsan främst arbetar främjande och 
förebyggande behöver ses över i ett helhetsperspektiv.  

För att hantera ett ökat elevantal är det av vikt att elevhälsan på de olika sko-
lorna hjälps åt. Det finns en risk att den förebyggande och hälsofrämjande de-
len delvis kommer få stå tillbaka som ett resultat av att säkra målet ovan, att 
garantera en säker vård. Samtidigt pågår ett hälsofrämjande arbete fortsatt, 
hälsosamtalen är en hälsofrämjande aktivitet där flera viktiga ämnen från ele-
verna lyfts som i elevhälsamöten och andra forum behöver följas upp och se-
dan arbetas med eleverna på gruppnivå.  

Mål: Öka samordning och samverkan för ökad kvalitet 

Samordning i de geografiska områdena mellan mindre och större skolor är en 
förutsättning för elevhälsans organisering eftersom bemanning på de mindre 
skolorna förutsätter den större skolans elevhälsa. 
Det innebär givetvis en logistisk utmaning, till exempel vid hörsel- och vacci-
nationsuppdrag. Här arbetar personalen med att tänka så tidseffektivt som 
möjligt och även beakta att den mindre skolan inte alltid kan erbjuda den me-
dicinska förutsättning/säkerheten vad gäller utrustning. Detta påverkar både 
möjligheten att erbjuda en trygg och säker vård för våra elever men också för 
skolsköterskans arbetsmiljö. För att säkerställa får eleverna åka till den större 
skolan där den medicinska utrustningen är säker. 
När det gäller hörselmätningar på eleverna finns en skolsköterska som arbetar 
över hela kommunen med detta uppdrag på 20%, vilket är en organisations-
förändring gentemot tidigare år då hörselmätningar genomförts av extern kon-
sult. För att öka kontinuiteten och undvika allt för långa väntetider kommer 
fokus framåt vara på att se över logistiken kring detta och utnyttja möjligheten 
till samordning mellan skolorna i respektive område. 

Samarbetet med Enhet flerspråkighet som är beskrivet tidigare fortsätter. 



 12 

Mål: Utveckla och kvalitetsgranska rutiner och dokumentation för ökad 

likvärdighet och rättssäkerhet 

Ett av områdena för målet för året är elevhälsans metodbok. Rutiner och 
hjälpsamma blanketter att tillgå är viktigt för att säkerställa att eleverna får en 
säker vård och ett professionellt bemötande. I samband med att antal elever 
ökar gäller för elevhälsan att fokusera på rätt saker i sina uppdrag och då be-
döms medicinsk säkerhet i verksamheten vara prioriterat. Arbetet med metod-
boken kommer att vara prioriterat under 2020. 

Utvecklingen gällande avvikelser behöver fortsatt vara i fokus. Det finns se-
dan ett par år tillbaka en nedgång av dessa i antal räknat. Arbetet framåt behö-
ver fokusera på om det är en minskad benägenhet i att skriva avvikelse och i 
så fall vad som behöver åtgärdas för att öka medvetenhet kring detta. 

Under kommande hösttermin 2020 skall även alla pojkar i åk. 5 erbjudas 

HPV-vaccin. Det kommer att innebära ca 400 fler barn att vaccinera i kom-

munen för skolsköterskorna. Skolsköterskans arbete utgår från basprogrammet 

som innebär hälsosamtal, vaccinationer, tillväxt-rygg-syn-hörsel-kontroller, 

dessutom ligger det förebyggande och hälsofrämjande arbete i uppdraget. Ut-

över detta ingår även administrativa uppgifter som dokumentation, samord-

ning med andra instanser, föräldrakontakter samt den öppna mottagningen.  

Mål: Utreda resursfördelningsmodell för elevhälsan 

Tidigare barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012 om resursfördel-
ningsmodell för elevhälsan. Fördelningen avsåg en basorganisation med mål-
sättningar om hur många elever som ska vara tilldelade per skolskötersketjänst 
och kuratorstjänst i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasie-
särskola. Sedan 2012 har både skolorganisation och nämndsorganisation för-
ändrats samt så har elevantalet och elevernas socioekonomiska bakgrund och 
behov också förändrats. Mot bakgrund av detta behöver en ny resursfördel-
ningsmodell för elevhälsan utredas för eventuella nya beslut i förskole- och 
grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  



10. Förvaltningen informerar

- Nuläge covid-19 (bland annat beslut om återgång till ordinarie undervisning och hur 
nuvarande förutsättningar påverkar årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet och 
planerade informationsärenden)
- Antagningsstatik gymnasiet
- Inspektionsärenden
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