
 

 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Fanni Nilsson,  
fanni.nilsson@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-01-31 
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 14 februari 2019 klockan 

13:30 på Älghultskolan, Älghult för att behandla följande ärenden: 

OBSERVERA att barn- och utbildningsnämndens ledamöter samlas 

klockan 13:00 på Älghultskolan i Älghult för en visning av skolan.  

 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 13226  

 

2.  Information från rektor för Älghultskolan  

Dnr 2019-000010  

Rektor Magnus Assarsson 

presenterar på sammanträdet.  

3.  Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete gällande Elevhälsans 

medicinska insats Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000005  

./. Verksamhetschef Yvonne Petersson 

presenterar på sammanträdet.  

4.  Förlängning av uppdrag för barn- och 

utbildningsnämndens gymnasieutskott 

Dnr 2017-000215  

./. 

5.  Val av ledamöter till barn- och 

utbildningsnämndens gymnasieutskott  

Dnr 2019-000019  

./. 

6.  Val av barn- och utbildningsnämndens 

budgetgrupp inför budget 2020 

Dnr 2019-000016  

./. 

7.  Aktuella elevtal  

Dnr 2019-000017  

./. Presenteras på sammanträdet.  

8.  Skolchef Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000020  

./. 

9.  Ledningsorganisation 

Dnr 2018-000145  

./. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Verksamhetsrapport 

Dnr 2019-000011  

Presenteras på sammanträdet. 

11.  Återrapportering av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000009  

./. 

 

Jan Wernström 

Ordförande 

Fanni Nilsson 

Förvaltningskoordinator 
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
gällande Elevhälsans medicinska insats Uppvidinge 
kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete gällande Elevhälsans medicinska insats Uppvidinge 

kommun.   

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun ska fullgöra 

kommunens uppgifter som vårdgivare och har det primära ansvaret för att 

alla relevanta hälso-och sjukvårdsförfattningar följs.  Vårdgivaren är 

ansvarig för att det finns ett ledningssystem vars syfte är att ge en enhetlig 

struktur för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 

verksamheten fortlöpande och systematiskt. 

 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) styrs utifrån hälso- och sjukvårdslagen 

samt skollagen. Enligt 5 kap i 1§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges 

det att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god 

och säker vård uppfylls. Genom att uppfylla alla författningsreglerade krav 

som gäller för verksamheten enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2011:9) uppnås god kvalitet.      

Beslutsunderlag 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande Elevhälsans 

medicinska insats Uppvidinge kommun, 2018-11-02  

Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Elevhälsan, 2019-01-18  

  

Beslutet skickas till 

Yvonne Petersson verksamhetschef Elevhälsan   

 

 

Verksamhetschef Elevhälsan 

Yvonne Petersson 
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Bakgrund 

Enligt 5 kap i 1§ hälso- och sjukvårdslagen(2017:30) anges det att hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god och säker vård uppfylls. Det 

framgår också att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och 

säkras. Hur vårdgivaren som huvudman för verksamheten och dess ledning ska gå tillväga 

för att uppfylla dessa krav beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Elevhälsans medicinska insats (EMI) styrs 

utifrån hälso- och sjukvårdslagen samt skollagen.  

Syfte 

Ledningssystem är ett system som är till för att fastställa principer för ledning av 

verksamheten. Det främsta syftet med systemet är att leda verksamheten till att uppnå en 

god kvalitet samt så långt som möjligt förebygga avvikelser och vårdskador. Att uppnå 

kvalitet är att uppfylla alla författningsreglerade krav som gäller för verksamheten (SOSFS 

2011:9).  Med stöd av ledningssystemet kan man planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten fortlöpande och systematiskt. 

Ledningssystem elevhälsans medicinska insats  

Ett ledningssystem består av många delar. Detta dokument beskriver ledningssystemet för 

systematiskt kvalitetsarbete gällande Elevhälsans medicinska insats innefattande 

skolsköterskor och skolläkare i Uppvidinge kommun. I dokumentet finns också 

hänvisningar till de olika dokument, rutiner som ingår i ledningssystemet. 

Ansvarsfördelning 

Barn och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun ska fullgöra kommunens uppgifter 

som vårdgivare och har det primära ansvaret för att alla relevanta hälso-och 

sjukvårdsförfattningar följs. 

Vårdgivarens ansvar 

Vårdgivaren (barn-och utbildningsnämnden) är ansvarig för att det finns ett ledningssystem 

för verksamheten och att ledningssystemet anpassas till verksamhetens inriktning och 

omfattning. Det måste finnas ett dokument som beskriver den medicinska elevhälsans 

ledningssystem. Beslut om ledningssystemet måste tas på nämndnivå. 

Ledningssystemet ska användas för att systematisk och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamheten. Vårdgivaren ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. Det 

måste tydligt framgå vem i verksamheten som har ett primärt ansvar för de olika 

delmomenten och arbetsuppgifter. Kravet på ledningssystemet innebär att de ska finnas 

tydlig ansvarsfördelning, identifierade rutiner samt rutiner för uppföljning och 
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dokumenterade processer (SOSFS 2011:9). Barn och-utbildningsnämnden utser 

verksamhetschef för EMI. Det är ett personligt förordnande för en viss namngiven person att 

ta över ansvaret som verksamhetschef. Verksamhetschefens ansvar ska konkret 

dokumentars i det nämndbeslut enligt vilket verksamhetschefen utses. 

Verksamhetschefens ansvar 

Systematiskt kvalitetsarbete 

 känna till de författningar, styrdokument och vetenskapliga rön som gäller för hälso- 

och sjukvården samt utbildning som berör elevhälsans medicinska insats 

 ansvar för att det finns ledningssystem för verksamheten 

 med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten 

 i ett dokument ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten 

 inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera processer, 

rutiner och metoder för hur det systematiska kvalitetetsarbetet kontinuerligt ska 

bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten och dess resultat 

 senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhets och kvalitetsberättelse 

 varje år upprätta en verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

 ansvara för att redovisa verksamhetens resultat till nämnden 

Löpande verksamhet 

 ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och se till att det fungerar 

på ett tillfredställande sätt 

 se till att den medicinska insatsen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god 

vård 

 ansvara för att det finns de direktiv, instruktioner och rutiner som den löpande 

verksamheten kräver 

 ansvar för att det finns rutiner eller lokala instruktioner som både möjliggör och 

säkerställer att patienten kan få del av information av sådant innehåll och i sådan 

omfattning som föreskrivs enligt relevanta bestämmelser i patientlagen 

 ansvara för att den medicinska elevhälsan har de lokaler, den utrustning och de 

resurser som behövs för att god vård ska kunna ges 

 ansvara för att inköp av tjänster, produkter, försörjnings-och informationssystem sker 

i enlighet med gällande rätt och kommunens riktlinjer 

Avvikelser 

 ansvara för att egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd utövas 

 ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever, 

vårdnadshavare, personal, andra myndigheter, föreningar, organisationer och 

intressenter 
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 ta emot rapporter om avvikelse i enlighet med 6kap.4§ patientsäkerhetslagen från 

verksamhetes personal 

 utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra 

vårdskada (avvikelse) 

 vidta nödvändiga omedelbara och andra åtgärder i anledning av en avvikelse 

 vid behov göra anmälan enigt Lex Maria 

 i ett dokument analysera och sammanställa inkomna rapporter om risk för vårdskada 

eller vårdskada, klagomål och synpunkter och utifrån vad som framkommer vidta 

åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet 

Personal 

 säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar enligt processerna och 

rutinerna i ledningssystemet 

 säkerställa att det finns skolläkare och skolsköterskor i den omfattning som 

tillgodoser behovet 

 ansvara för att skolläkare och skolsköterskor har rätt kompetens för att kunna 

bedriva verksamhet av hög säkerhet och god kvalitet 

 medverka i rekryteringsprocessen inklusive anställningsintervju vid nyanställning av 

personal inom verksamheten 

 ansvara för rutiner för individuell introduktion av personal och bevaka personalens 

möjligheter till fortbildning 

 ansvara för att skolläkare och skolsköterskor är informerade om de bestämmelser 

som gäller för hantering av patientuppgifter och behörighet 

 ansvara för att kollegial journalgranskning sker 

 anmäla till IVO om legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal på grund av sjukdom 

eller missbruk bedöms inte kunna utöva sitt yrke tillfredställande 

Personuppgiftshantering 

 ansvara för att rutiner finns för att journaler förs i enlighet med lag 

 ansvara för uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet 

 ansvara för informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten 

 ansvara för att en ”Informationspolicy” finns (SOSFS 2008:14) 

 ansvara för att det finns fungerande rutiner för styrning av behörighet i det digitala 

journalsystemet Cambio Cosmic och för spårning (loggar) av användare och vid 

behov utreda misstanke om obehörig åtkomst. 

 ansvara för att skolsköterskor/skolläkare är informerade om de bestämmelser som 

gäller för hantering av patientuppgifter 

Samverkan 

 ansvara för att det finns rutiner kring samverkan och samarbete med andra 

myndigheter och interna aktörer 

Information 

 svara på frågor från myndigheter, elever, vårdnadshavare och medier vad gäller 

verksamheten 
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 bedriva ett aktivt informationsarbete extern och internt 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) ansvar 

Enligt 4 kap.5§ hälso- och sjukvårdsförordningen får verksamhetschefen och måste i vissa 

fall uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens 

och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Det övergripande ansvaret ligger 

dock alltid på verksamhetschefen. Verksamhetschefen för elevhälsan har gett uppdrag till en 

skolsköterska i kommunen att i samverkan med skolläkare ansvara för följande uppgifter: 

 samverka med skolläkare gällande planering av skolsköterskornas verksamhet 

 samverka med verksamhetschefen runt behov av kompetensutveckling och planering 

av elevhälsans medicinska insats. 

 kvalitetsutveckling inom EMI, bevaka utveckling av EMI nationellt och 

internationellt 

 att tillsammans med verksamhetschef se till att det finns system för kvalitetssäkring 

enligt SOSF 2011:9 

 avvikelsehantering, tillse att det finns rutiner dels för lokal avvikelsehantering och 

dels för anmälan enligt lex Maria. Handlägga inkomna avvikelser 

 skriva patientsäkerhetsberättelse (SOSFS 2011:9) 

 skriva verksamhetsberättelse vid varje läsårs slut 

 skriva verksamhetsplan, årlig revidering tillsammans med samtliga skolsköterskor 

 i ledningssystemet ingår också att processa och skriva rutiner/lokala instruktioner för 

elevhälsans medicinska insats, ex. på rutiner: Rutiner för journalföring och 

journalhantering, egen vård, läkemedel, vaccination, dokumentation, remisser, 

hälsobesök och vaccination av nyanlända 

 fortlöpande uppdatering av skrivna rutiner. Tillse att nya föreskrifter och allmänna 

råd tillämpas 

 bedöma behov av och ansvar för medicinsk teknisk utrustning. Medverka vid 

kontroll av medicinsk tekniska produkter. Ansvar att kontroller genomförs 

 anmälan enligt smittskyddslagen 

 nätverksträffar för MLA skolsköterskor i länet 

 delta vid rekrytering av skolsköterskor 

 introducera nyanställda skolsköterskor i samverkan med verksamhetschef 

 om möjligt delta i nationellt nätverk för skolsköterskor med medicinskt 

ledningsansvar 

 Barn och utbildningsförvaltningens representant i kommunens krisstödsgrupp 

 tillsammans med ansvarig skolsköterska för journalsystemet Cambio Cosmic skriva 

rutiner för handhavande i journalsystemet. 

Rektors ansvar 

 är ytterst ansvarig för skolans systematiska kvalitetsarbete 

 för sin enhets inre organisation 

 för att skolans elever får tillgång till elevhälsa 
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 ska se till att elevers behov av särskilt stöd skyndsamt utreds samt att elever med 

behov av extra stöd ges detta 

 beslut om åtgärdsprogram 

 ska se till att rutiner finns för att utvärdera den lokala elevhälsan 

Skolsköterskans och skolläkarens ansvar 

 skolsköterska och skolläkare har ett personligt yrkesansvar, vilket innebär att de 

alltid är ansvariga för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Arbetsbeskrivningar och 

verksamhetsplan för skolsköterska och skolläkare finns i annat dokument. 

 skolsköterska och skolläkare ska ha god kännedom om och arbeta utifrån de lagar, 

författningar och övriga styrdokument som gäller inom verksamheten. Till stöd i 

arbetet finns EMIs handbok med rutiner och ledningssystem. Det är var och ens 

ansvar att hålla sig uppdaterad och följa rutiner. 

Lagkravslista 

För uppbyggnad av ett ledningssystem och för att kartlägga vad som är kvalitet samt att 

verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter skall 

det finnas en lagkravslista. Denna lista ska hållas uppdaterad då nya lagar och föreskrifter 

ständigt förändras. MLA ansvarar för att lagkravslistan är aktuell vid början av varje läsår. 

Lagkravslistan ligger i mapp ”Kvalitetsledningssystem” i skolsköterskornas handbok. 

Lagkravslistan finns även bifogad i detta dokument. 

Vårdgivarregister 

Verksamheten är enligt lagen(1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården anmäld till 

vårdgivarregistret hos Inspektion för vård och omsorg. I anmälan skall det finnas uppgift om 

vem som är verksamhetschef samt vem som är Lex Maria anmälare. Senast uppdatering är 

gjord 171027( 3 kap. 5§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ). 

Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad 

Verksamhetsplan/arbetsbeskrivning 

Till grund för kvalitet och ledningsarbetet måste det finnas en beskrivning av verksamheten. 

Det finns en verksamhetsplan/arbetsbeskrivning för elevhälsans medicinska del 

(skolsköterskor/skolläkare) i särskilt dokument i handboken. I denna verksamhetsplan 

förtydligas skolsköterskans och skolläkarens arbetsuppgifter. Arbetsbeskrivningen ska vara 

tydlig med klara riktlinjer för hur arbetet ska utföras så att det inte uppstår några 

tveksamheter om vad som ingår i uppdraget. I dokumentet beskrivs också vilken kompetens 

som krävs för god kvalitet inom elevhälsans medicinska insats. 

Verksamhetsplan/arbetsbeskrivning uppdateras vid varje läsårsslut gemensamt av 

skolsköterskorna. MLA ansvara för att det blir genomfört. Verksamhetsplanen bifogas också 

till detta dokument. 
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Processer och rutiner 

För att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet krävs det 

processer och rutiner. En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål och 

som ligger till grund för en rutin. Rutinen ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för 

hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten 

(SOSFS 2011:9). Utveckling och uppföljning av rutiner är ett ständigt pågående arbete. 

Dokument ”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insatser” utgivet av Riksföreningen för 

skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen (2015) ger stöd åt ledningssystemets 

uppbyggnad. Processer/rutiner som hitintills är upprättade för elevhälsans medicinska insats 

är följande: 

 

Identifierade        Rutiner finns           Uppföljning 

Processer/rutiner 

Asyl/invandrare        Lokal handbok/Kommunens server MLA 

Remisshantering/Cosmic        Handbok                      MLA/Cosmic ansvarig 

Messenger/Cosmic        Handbok                      MLA/Cosmic ansvarig 

Dokumentation        Handbok   MLA 

Hygien/ desinfektion        Handbok   MLA 

Smittförande avfall        Handbok   MLA 

Stick och skärskador        Handbok   MLA 

Hörsel         Handbok   MLA 

Läkemedel         Handbok   MLA 

Generell läkemedelslista        Handbok   MLA 

Akuta åtgärder        Handbok   MLA 

Medicintekniska produkter      Handbok   MLA 

Egenvård         Handbok   MLA 

Ryggundersökning        Handbok   MLA 

Vaccination         Handbok   MLA 
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Avvikelserapportering        Handbok   MLA 

Arbetet med att införa nya rutiner är ett pågående arbete och nya rutiner kommer till 

efterhand. Dessa redovisas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. 

Förbättring av processer och rutiner, uppföljning och utvärdering 

Om resultaten visar att rutinerna inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens kvalitet 

ska dessa förbättras (SOSFS 2011:9). Metoder, processer och rutiner ska regelbundet granskas 

för att nå uppsatta mål. Resultatet av granskningar ska återförenas med medarbetare och 

andra berörda. Förbättringsåtgärder analyseras och utgör grunden för reviderade eller nya 

mål och rutiner. 

Samverkan 

Vårdgivaren ska också identifiera processer där samverkan behövs för att förebygga att 

patienter drabbas av vårdskada. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur 

samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten men också säkerställa att samverkan 

möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänst eller enligt LSS 

och med myndigheter (SOSFS 2011). 

Intern samverkan 

I kommunen finns en central elevhälsa här ingår skolsköterskor, kuratorer, 

specialpedagoger, skolläkare (timanställd), psykolog (köps in) och verksamhetschef. 

Centrala elevhälsan träffas var 14:e dag. Här samverkar vi kring gemensamma frågor som 

rör elevhälsans uppdrag. 

Skolsköterskor deltar också regelbundet i skolornas lokala elevhälsoteam (EHT) tillsammans 

med kurator, specialpedagoger, rektor. Målet är att jobba hälsofrämjande och förebyggande 

samt att eleverna ska kunna få tvärprofessionella bedömningar och insatser. Samverkans 

rutin för hur lokalt EHT ska fungera är under utarbetning och kommer att presenteras under 

hösten -2018. Samverkan med personal på skolorna pågår fortlöpande och är viktig för att 

eleverna ska få det stöd de behöver. Målet är att alltid ha elevens bästa i fokus. Vid 

tveksamheter gällande sekretess och utlämnade av uppgifter måste alltid vårdnadshavare 

eller elevs medgivande inhämtas, detta regleras i 25 kap.1§ offentlighets -och sekretesslagen.  

Extern samverkan 

Skolsköterskor och skolläkare samverkar också med andra myndigheter. 

 Vi har en gemensam handlingsplan för samverkan mellan Vårdcentralen och 

Elevhälsans medicinska insats i Uppvidinge kommun gällande asyl och invandrar 

barn. 

 Tandvården i länet, har gemensamt skrivit dokument gällande tandolycksfall hos 

barn. 
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 Finns rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och 

länets social-och skolförvaltningar. 

 Samverkan med barnhabiliteringen gällande gemensamma elevärenden. 

 Det finns en samverkans grupp mellan socialen och skola. Samverkan pågår också 

gällande projekt ”Tidiga insatser”. 

 Samverkan med Folkhälsomyndigheten, har deltagit i olika projekt. 

 Samverkan med BUP gällande elevärende. Finns överenskommelse för samverkan 

vid utredning mellan barn-och ungdomspsykiatrin, barn-och ungdomshabiliteringen 

och elevhälsan i Kronobergs län gällande utredningsförfarande avseende NPF-

utredningar. 

 Samverkan med barn och ungdomsmottagningen gällande gemensamma 

elevärenden 

 Länsövergripande samverkans grupp gällande Cosmic datajournalsystem 

 Länsövergripande nätverksgrupp för skolsköterskor med medicinskt ledningsansvar. 

 Kontakter med vårdnadshavare. 

Det saknas rutiner inom många områden när det gäller samverkan. Det är en 

pågående process hela tiden för hur samverkan kan förbättras och bli mer tydlig. 

Systematiskt förbättringsarbete 

Vårdgivaren eller utsedd verksamhetschef ska säkerställa att verksamhetens personal 

arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Enligt 6 kap. 

4§ patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso-och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att 

hög patientsäkerhet upprätthålls. I förbättringsarbetet ingår riskanalyser och egenkontroller. 

Riskanalys 

Ett ledningssystem är ett system som fortlöpande pågår, förändras och utvecklas då 

verksamheten ständigt måste jobba med det systematiska förbättringsarbetet. I 

verksamheten ska man fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna 

inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalyser ska genomföras 

fortlöpande, som exempelvis vid nya processer, vid förändringar och nya åttagande i 

verksamheten. Att skriva riksanalyser är något vi behöver förbättra i vårt kvalitetsarbete. 

Egenkontroll 

Egenkontroll innebär att systematiskt följa upp och utvärdera samt kontrollera att 

verksamheten bedrivs enligt de rutiner som ingår i ledningssystemet. Varje skolsköterska 

har ett eget ansvar att följa de rutiner som finns. 

Egenkontroller inom elevhälsans medicinska insats kan innefatta: 

- Verksamhetsbesök hos skolsköterskor 

- Journalgranskning 

- Logg kontroller inom journalsystemet 

- Verksamhetsberättelse  
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- Årlig genomgång av verksamhetsplan/arbetsbeskrivning 

- Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 

- Målgruppsundersökningar – utvärdering av hälsobesök 

 Vi har genomfört egenkontroll inom några av dessa områden men kvalitetsarbetet fortsätter 

att utvecklas och egenkontroller inom fler områden ska påbörjas. Vilka egenkontroller som 

är genomförda är dokumenterade i patientsäkerhetsberättelsen. 

Utredningar av avvikelser 

Vår verksamhet har också skyldighet att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 

verksamhetens kvalitet. Via kommunens hemsida finns möjlighet för elever, 

vårdnadshavare, andra vårdgivare samt myndigheter och allmänhet att lämna klagomål 

eller synpunkter på vår verksamhet. Skolsköterska/skolläkare har också ett eget ansvar att 

anmäla avvikelser som uppdagas i verksamheten. Avvikelserapportering är nödvändig för 

förbättringsarbetet och ökad säkerhet i organisationen. I patientsäkerhetslagen (2010:659) 

finns bestämmelser gällande avvikelserapport och anmälan enligt Lex Maria. Skolsköterska 

med medicinskt ledningsansvar i samverkan med verksamhetschef har skyldighet att utreda 

händelsen samt göra Lex Maria anmälan vid allvarlig händelse. Rutiner för detta finns i den 

lokala handboken. 

Dokumentationsskyldighet 

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 

dokumenteras. Fastställda processer och rutiner ska vara dokumenterade.  En sammanhållen 

kvalitetsberättelse bör upprättas varje år där det bör framgå hur arbetet med att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående 

kalenderår. Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamheten kvalitet och vilka 

resultat som har uppnåtts. Vi har också skyldighet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) att 

senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Rutin finns för detta. 

Patientsäkerhetsberättelse- kvalitetsberättelse samt verksamhetsberättelse skrivs varje år. 

Samt verksamhetsplanen uppdateras årligen.  

Handbok 

Alla dokument som ingår i ledningssystemet finns inlagt i skolsköteskornas lokala handbok 

på intranätet under olika mappar. 

Det är också under uppbyggnad ett Nationellt metodstöd för elevhälsan via Uppdrag 

psykisk ohälsa. Detta metodstöd är tänkt att vara ett komplement till vägledningen med 

syfte att eftersträva en mer likvärdig elevhälsa samt stöd i arbetet kring psykisk hälsa.  
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Bilagor 

Lagkravslista     Bilaga 1 

Verksamhetsplan för Elevhälsans medicinska insats  Bilaga 2 
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      Bilaga 1. 

2018-08-08                                                                                                            

Lagkravslista: Förteckning av huvudsakliga 

författningar, lagar och föreskrifter som styr 

Elevhälsans medicinska insats. 
 

Skollag (SFS 2010:800) 

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) 

Hälso- och sjukvårdsförordning (SFS 2017:80) 

Patientlag (SFS 2014:821) 

Patientdatalag (SFS 2008:355) 

Patientdataförordning (SFS 2008:360) 

Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) 

Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 

Kommunallagen (SFS 2017:725) 

Föräldrabalken 1949:381 

Arkivlag  (1990:782) 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

Lag 2018:2018 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

SFS 2018:219 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

Dataskyddsförordning (2018) 

Lag om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården (SFS 2017:372) 
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Arbetsmiljölag (1977:1160) 

Socialtjänstlag, (2001:453) Anmälningsplikt 14 kap, 1§ 

Läkemedelslag (2015:315) 

Smittskyddslag (2004:168) 

Lag om medicintekniska produkter (1993:584) 

SOSFS 1998:13 Anmälan av verksamheter på hälso-och sjukvårdens område. Ändrad 

författning SOSFS 2013:18 

SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Ändring 

förskrifter HSLF-FS 2017:27 

SOSFS 1999:26 Om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa 

överkänslighetsreaktioner. (Uppdaterad 20140506) 

SOSFS 2005:26 Hantering av smittförande avfall från hälso-och sjukvården 

SOSFS 2005:29 Utfärdande av intyg inom hälso-och sjukvården 

SOSFS 2011:11 Om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Ändring författning 

SOSFS:2013.25 

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 

SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer 

SOSFS 2009:6 Om egenvård. Ändring föreskrifter HSLF-FS 2017:16 

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. HSLF-FS 2018:10 ändring i 

föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 

ledningsarbete. 

SOSFS 2004:11 Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården 

LVFS   2012:22 Kontroll av injektionssprutor och kanyler 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) cirk 09:44, Hantering av barn- och 

skolhälsovårdsjournaler 

HSLF-FS 2016:51 vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet 

för barn 
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HSLF-FS 2015:10 om smittspårningspliktiga sjukdomar 

HSLF-FS 2017:71 om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16)om kompetenskrav för 

sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.  

HSLF-FS 2017:41 om anmälan av händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada (lex Maria) 

HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 

HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård 

HSLF-FS 2017:40 Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete 
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Verksamhetsplan för Elevhälsans medicinska insats 

(skolhälsovården) i Uppvidinge kommun   
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Verksamhetsplan för Elevhälsans medicinska insats 

(skolhälsovården) i Uppvidinge kommun 
Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån de lagar och författningar som styr elevhälsans 

medicinska insats bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), Socialstyrelsens 

författarsamling (SOSFS 2011:9, HSLF-FS 2018:10) ledningssystem för kvalitet, skollagen 

2010:800 samt Socialstyrelsens och Skolverkets ”Vägledning för elevhälsan”(2016-11-4).  

Kompletterande förteckning - lagkravslista gällande övriga lagar, centrala föreskrifter från 

Socialstyrelsen och andra myndigeter som är av betydelse för vår verksamhet finns bifogade 

som bilaga sist i verksamhetsplanen. 

Skolhälsan i elevhälsan 

I och med den nya skollagen har begreppet skolhälsovård försvunnit ur skolförfattningarna 

men verksamheten skolhälsovård försvinner inte. Skolhälsan utgör den medicinska delen av 

elevhälsan och är fortfarande ett eget verksamhetsområde. 

Elevhälsans uppdrag 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas (2 kap.25 § (SFS) 2010:800). 

Hälsobesök/enkla sjukvårdsinsatser 

Varje elev ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. 

Hälsobesöken ska vara jämt fördelade under skoltiden. Eleven ska även mellan hälsobesöken 

erbjudas undersökning av syn, hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Varje elev i 

gymnasieskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. 

Elev får också vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. ( 2 kap. 27 och 28 §§ 

(SFS) 2010:800).  

Förebyggande och hälsofrämjande innebär  

 Att vid hälsoundersökningar och hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom 

hos elever som kan innebära att de är i behov av insatser 

 Att aktivt bistå elever i behov av särskilt stöd 

 Att arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna 

 Att uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö som kan innebära ökad risk för 

skador och ohälsa 

 Att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det 

pedagogiska arbetet 

 Att i samarbete med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal arbeta för att ge 

eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till 

ohälsa 
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 Att bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens 

vaccinationsprogram (SOSFS 2006:22) (SOSFS 2012:19) (SOSFS 2014:15)(HSLF-FS 

2016:51) 

 Att med övriga samarbetspartner i elevhälsan delta i arbetet, gällande skolans 

värdegrund, våld och kräkningar i skolan, undervisning om tobak, alkohol, 

narkotika, dopning samt jämställdhet och sex- och samlevnad.  

Kompetens inom elevhälsans medicinska insats  

Grundförutsättningarna för god kvalitet gällande den medicinska insatsen är att det finns: 

 Verksamhetschef för elevhälsan 

 Medicinskt ledningsansvarig gällande den medicinska delen i det fall 

verksamhetschef saknar medicinsk kompetens. 

 Skolsköterska och skolläkare med yrkesspecifik kompetens. 

 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska har ett särskilt ansvar att tillsammans med 

verksamhetschef för Elevhälsan säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet inom elevhälsans 

medicinska insats samt att ansvara för lex Maria anmälningar. Uppgifter som bl.a. ingår är 

kvalitetssystem för rutiner gällande läkemedel, dokumentation, avvikelserapportering och 

uppföljning, skriva patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsberättelse, metodutveckling, 

samverka med verksamhetschef runt behov av kompetensutveckling. ( Enskilda 

ledningsuppgifter finns dokumenterade i dokument: Ansvarsfördelning 

verksamhetschef/MLA/skolläkare). 

Skolsköterskans verksamhetsplan 

Verksamhetsplan/arbetsbeskrivning 

Skolsköterskornas verksamhetsplan är förankrad i de lagar och förordningar som gäller. 

Arbetsbeskrivningen skall vara tydlig med klara riktlinjer för hur arbetet skall utföras. 

Verksamhetsplanen skall revideras årligen, detta gör skolsköterskorna tillsammans vid 

läsårsslut. Verksamhetsplan, lokala instruktioner/rutiner, enkäter samt övrigt 

informationsmaterial gällande Elevhälsans medicinska insats finns inlagt i datorn under 

mapp Handbok elevhälsans medicinska insats (Dokument på Adm 00/Data (0:). Rutiner och 

lokala instruktioner på nätet ska hållas aktuella. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

ansvarar för att handboken hålls uppdaterad. Varje skolsköterska har eget ansvar att 

rutinerna följs. 

Grundskolan 

Förskoleklass 

 Inhämta klasslista från skoladministratör. 
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 Lämna ut informationsblad om Elevhälsans medicinska insats samt blankett 

Hälsouppgift (Finns i mapp enkäter i handboken) till vårdnadshavare och samla in 

dessa. 

 Upprätta en skolhälsovårdsjournal/data (Cambio Cosmic) med hjälp av 

hälsouppgifterna från vårdnadshavare (scanna in) samt information från 

Barnhälsovården (BHV). Se riktlinjer ”Övergång från barnhälsovård till 

skolhälsovård”(finns i mapp dokumentation i handboken). Där det finns behov kan 

även muntlig överlämning bli aktuell. Kontrollera att vaccinationslista finns i Cambio 

Cosmic, komplettera uppgifter vb. ( scanna in vaccinationslista från BHV om ej finns 

inlagt i Cosmic). 

 Kalla till, organisera och genomföra individuella samtal med barn och 

vårdnadshavare angående barnens hälsa, sociala situation, mat- och sovvanor, 

kamratrelationer, skolsituation/inlärning, trivsel, ev. oklarheter gällande 

vaccinationer. I samband med kallelse lämna ut enkät frågor till elev som 

förberedelse inför samtalet. (Enkätfrågor och stödmaterial till samtalet ligger under 

mapp ”enkäter” i handboken).   

Undersökning av: 

– längd 

– vikt 

– syn, remiss till ögonmottagningen vid behov (se riktlinjer från ögonmott) 

– hörsel, remiss till vårdcentralen/öronmottagningen vid behov (se riktlinjer för     

                  hörselundersökning). 

 Efter hälsobesök/inskrivning lämna utvärderingsfrågor till vårdnadshavare. Detta ett 

led i kvalitets- och förbättringsarbetet. Samla in svar och göra en utvärdering. Detta 

görs vart tredje år from 2017. (Frågeformulär ligger under mapp-enkäter) 

 Erbjuda läkarundersökning av skolläkare om önskemål finns. 

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala behov. 

 Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling. 

Årskurs 1 

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala behov. 

 Ordna tid till skolläkaren om behov finns. 

Årskurs 2 

 Lämna ut vaccinationserbjudande avseende mässling, påssjuka och röda hund. 

(Ligger under mapp-vaccination). 

 Insamling av vaccinationsblankett samt dokumentera vilka elever som ska/inte ska 

vaccineras.( Scanna in vaccinationsintyg). Obs! Båda vårdnadshavarna måste skriva 

på blanketten. Vid oklarheter, ta kontakt med vårdnadshavare 

 Kalla till, organisera och genomföra individuella samtal med elever angående hälsa, 

trivsel i skolan, skolsituation och inlärning, kamratrelationer, hemsituation och 

eventuell oro samt undersökning gällande 

– längd 
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– vikt 

– syn, remiss till optiker vid behov. 

 Kalla till vaccination. Vaccinationen ska registreras i journal. Se lokal instruktion – 

Vaccination. Bevaka elever som inte vaccinerats att de får ny kallelse. 

 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala behov. 

Årskurs 3 

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala behov. 

 Ordna tid till skolläkaren om behov finns. 

Årskurs 4 

 Lämna blankett till elev/vårdnadshavare Hälsouppgift. ( finns i mapp-enkäter). 

 Se till att blankett inkommit samt gör en genomgång av lämnade hälsouppgifter. Gör 

anteckning i journalen samt scanna in hälsouppgiften. 

 Lämna ut blankett Hälsofrågor till eleverna med avseende om hur de uppfattar sin 

hälsa, trivsel i skolan, upplevelsen av skolsituation och inlärning, matvanor, fysisk 

aktivitet, kamratrelationer och vuxenkontakter, hemsituation. Detta kan man göra 

vid besök i klassen/klassvis eller under det enskilda samtalet med eleven 

 Kalla till, organisera och genomföra: 

– längd 

– vikt 

– syn, remiss till optiker vid behov. 

– rygg, riktlinjer bedömning se lokal instruktion i handboken. 

 Inhämta information från lärare/gällande utveckling/inlärning. 

 Enskilt samtal med eleven om lämnade hälsouppgifter samt ”Hälsofrågor”. Se ovan. 

 Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling. 

 Efter hälsobesöken görs en sammanställning på gruppnivå gällande resultat av 

elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. I sammanställningen kan faktorer 

framkomma som ger anledning till förebyggande åtgärder.  Resultatet redovisas till 

klasslärare, rektor, övriga i skolans elevhälsoteam.   

 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 

Årskurs 5 

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala behov. 

 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 

 Undervisning av flickor i grupp avseende pubertet, menstruation och hygien.  (Ev. i 

åk 6). Ordna även killgrupp med stöd av lärare eller om tid finns egen grupp.  

Årskurs 6 

 Lämna ut vaccinationserbjudande avseende humant papillomvirus (HPV) samt 

informationsblad. Gäller endast flickor åk 6. (finns i mapp-vaccination) 

 Insamling av vaccinationsblanketter samt dokumentera vilka elever som ska/inte ska 

vaccineras. Scanna in vaccinationsintyg. Vid oklarheter kontakta vårdnadshavare. 
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 Kalla till och vaccinera mot HPV. ( Två sprutor inom loppet av ett år, se gällande 

direktiv lokal instruktion - Vaccination). Skolsköterskorna utför denna vaccination i 

samarbete med varandra. Registrera vaccinationen i journalen. 

 Uppföljning av elever som inte var närvarande vid vaccination så dessa blir kallade 

på nytt. 

 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 

 Efter åk 6 skall om det finns pappers BHV-journaler dessa lämnas åter till 

Regionarkivet Region Kronoberg. Glöm inte att registrera datum för överlämnande 

av journal i skolhälsovårdens dataarkiv.(Finns i handboken) Samla ihop journalerna 

klassvis, skicka med klasslista (bevaras i arkivet) och bocka av de journaler som 

översändes till arkivet. Lämna journalen utan plastficka. Regionarkivet tar även 

emot de BHV-journaler som inte tillhör Region Kronoberg. Journaler lämnas till 

arkivansvarig Caroline Svensson adress: Regionarkivet, Region Kronoberg, 351 88 

Växjö. (Nygatan 20 Växjö). 

Årskurs 7  

 Lämna ut blankett Hälsouppgift till vårdnadshavare och se till att dessa inkommer 

Gör en sammanfattande anteckning i journalen samt scanna in hälsouppgiften. 

 Lämna ut blankett Hälsofrågor till elever med avseende om hur de uppfattar sin 

hälsa, trivsel i skolan, skolsituation, inlärning, kamratrelationer, hemsituation, 

pubertet, matvanor, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, sex och samlevnad. 

Detta kan göras i klassen eller enskilt vid samtalet. 

 Kalla till, organisera och genomföra: 

- längd och vikt 

- syn, remiss till optiker vid behov. Färgsinnesundersökning vid behov 

- rygg. 

 Enskilda samtal och genomgång av hälsouppgifter samt ”Hälsofrågor”, se ovan. 

 Ev. information från lärare. 

 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 

 Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling. 

 Efter hälsobesöken görs en sammanställning på gruppnivå gällande resultat av 

elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. I sammanställningen kan faktorer 

framkomma som ger anledning till förebyggande åtgärder.  Resultatet redovisas till 

klasslärare, rektor, övriga i skolans elevhälsoteam.   

Årskurs 8 

 Lämna ut vaccinationserbjudande gällande DTP (difteri, stelkramp, kikhosta). Följ 

sedvanlig hantering/rutin gällande vaccinationsintyg och vaccinering. 

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala 

behov. 

 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 

Årskurs 9 

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala 

behov. 
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 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 

 Skicka ut erbjudande om vaccinationskort. 

 Efter år 9, överföra ev. pappersjournaler/PMO till kommunarkivet, kommunhuset 

Åseda. Registrera överflyttning i dataarkivet. (Journalerna kan med fördel förvaras 

på skolsköterskeexp. närmaste året efter avslutad skolgång för att underlätta 

överföring av journaler till gymnasieskola). Ytterligare information gällande 

arkivering pappers och datajournal se” Rutiner för dokumentation och 

journalhantering”. 

 

Nyanlända, /asyl, invandrare (gäller grundskola och gymnasiet) 

 Om möjligt medverka vid elevens inskrivning i skolan. Inhämta ifyllt frågeformulär 

Inskrivning av nyanländ elev från lärare. (Ibland glöms information till 

skolsköterska att ny elev har börjat, det är därför bra att med jämna mellanrum kolla 

upp med rektor/klasslärare). 

 Lägg upp skolhälsovårdjournal i Cosmic datajournalsystem. Obs! Kan finnas flera 

journaler, sammanslagning? 

 Hälsoundersökning samt vaccinationsordination görs tillsvidare via vårdcentralen. 

Var uppmärksam på att bekräftelse på hälsoundersökning och 

vaccinationsordination har kommit via Cosmic. Vaccinationsordination kan också 

göras av skolläkare eller skolsköterska i vissa fall. Se rutin vaccination 

 Kalla eleven till sedvanliga kontroller syn, längd, vikt, hörsel, rygg. 

 Vb. ge kompletterande vaccination, detta görs i samarbete med kollega. (Följ rutin 

vaccination). 

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala behov. 

 Löpande uppföljning med lärarna angående in och ut flyttningar av elever. 

 För övrigt se dokument i handboken, Rutiner för invandrande barn samt 

Handlingsplan för samverkan Flyktinghälsan, Vårdcentralen och Skolhälsovården. 

Gymnasiet 

År 1   

 Efter vårdnadshavares/elevs medgivande, rekvirera skolhälsovårdsjournal från 

tidigare skola. 

 Erbjuda samtliga elever ett hälsobesök/samtal. (Frågeformulär vid hälsobesök finns i 

mapp-enkäter, handboken). Samtal kring skolsituation, inlärning, hälsa ev. 

inriktning utifrån ett yrkesmedicinskt perspektiv, kamratrelationer, hemsituation, 

matvanor, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika, sex och samlevnad. 

 Kalla till organisera och genomföra: 

- syn (efter önskemål, remiss till optiker vid behov). 

- längd och vikt 

 Uppföljning tidigare ryggbesvär vid behov. 

 Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram, t.ex. 

hud, färgsinne, syn eller hörsel. 

 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 
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 Vid behov inhämta information från mentor/klassföreståndare 

 Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling. 

 Invandrar/asylelever se information ovan. 

År 2  

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala 

behov. 

 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 

 Vid behov erbjuda hälsoundersökning. 

År 3 

 Uppföljning av kontrollelever med speciella fysiska, psykiska och/eller sociala 

behov. 

 Ordna tid till skolläkare om behov finns. 

 Vid behov erbjuda hälsoundersökning. 

 Efter avslutad skolgång, överföra skolhälsovårdsjournal papper/PMO till 

kommunarkivet. Registrera datum för överförande i dataarkivet, finns i handboken. 

För ytterligare information gällande arkivering av journal se lokal instruktion 

”Rutiner för dokumentation och journalhantering”. 

Övrig verksamhet 

- Kontakt med vårdnadshavare via brev/mail, telefon eller personliga möten. 
- Delta i föräldramöten (hälsoförebyggande information). 
- Stödjande samtal med elever och vårdnadshavare. 
- Stödjande samtal med lärare. 
- Öppen mottagning. 
- Enklare sjukvårdsinsatser. 
- Informera skolans personal i medicinska frågor. 
- Verka för en god fysisk och psykisk miljö för elever och övrig personal. 
- Uppföljning och extra omsorg om elever med speciella behov. 
- Delta i elevhälsokonferenser/möten på skolorna. 
- Medverka i anordnandet av specialundervisning. 
- Vara till hjälp i undervisning ” Sex och samlevnad”. 
- Vara till hjälp i undervisning av ” Första hjälpen”. 
- Vara till hjälp i undervisning av ” Alkohol och droger”. 
- Vara till hjälp i undervisningen av ” Kost och motion” 
- Vara aktiv i arbetet kring att motverka mobbing. 
- Delta i skolornas krisgrupper. 
- Ha ett nära samarbete med övriga i elevhälsoteamet och delta i regelbundna 

möten med Elevhälsan. 
- Ha ett nära samarbete med områdeschefen, SYO-konsulent, lärare och övrig 

personal. 
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- Samarbeta med BHV, MVC, VC, Socialförvaltning, ungdomsmottagning, 

BUP, sjukhus, smittskyddsenheten, handikapp-och allergikonsulenter, Barn 

och ungdomshabiliteringen, etc. 
- Beställning och inköp av medicinteknisk utrustning, vaccin, apoteksvaror, 

sjukvårdsartiklar och diverse blanketter. 

Skolläkare 

Uppvidinge kommun har timanställd skolläkare. Skolläkaren kommer till varje skola 1-2 

ggr/termin, planeras i samverkan med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. 

Skolläkarens uppdrag innefattar främst kontroll ryggar, mottagningsbesök/konsultation 

enligt önskemål. Ge stöd i medicinska frågor till elevhälsan. Vaccinationsbedömningar och 

ordinationer. Medverka vid medicinska utredningar gällande placering Särskolan och 

neuropsykiatriska utredningar. Samverka med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

gällande rutiner som handlar om diagnostik, vård och behandling samt ansvara för 

läkemedel enligt generella läkemedelslistan. Samverka med skolsköterskor gällande 

planering av skolsköterskornas verksamhet. Skolsköterska på respektive skola ansvarar för 

väntelista till skolläkare och planering gällande mottagningsbesök. 

 

 

 

Älghult 2018-08-08 

 

 

    Carina Eveborn Nilsson   Yvonne Petersson                             

 

_________________________________                         ________________________ 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska                             Verksamhetschef  Elevhälsan   
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Förlängning av uppdrag för barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott 

Barn- och utbildningsnämndens presidiums förslag till 
beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga uppdraget för barn- 

och utbildningsnämndens gymnasieutskott till och med 2022-12-31.   

Sammanfattning av ärendet 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-12-20 § 114 tillsattes 

ett gymnasieutskott om tre ledamöter. Utskottets uppdrag är att stödja 

verksamhetens arbete med att åtgärda de anmärkningar som 

Skolinspektionen gjort på nuvarande verksamhet. Det bestämdes att 

utskottet skulle vara verksamt till och med 2018-06-30. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade 2018-06-05 § 57 att förlänga uppdraget för 

barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott till och med 2018-12-31.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-01-28 

Protokollsutdrag BUN 2017-12-20 § 114 

Protokollsutdrag BUN 2018-06-05 § 57  

Beslutet skickas till 

Rektor Uppvidinge gymnasieskola 

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 114 Dnr 2017-000215  

Inrättande av gymnasieutskottet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tillsätter ett gymnasieutskott om 3 

ledamöter som skall följa och stödja verksamhetens arbete med att åtgärda 

de anmärkningar som skolinspektionen gjort på nuvarande verksamhet. 

Utskottet skall vara verksamt from 2018-01-01 till i första hand 2018-06-30.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Gustafsson (C) föreslår att barn- och utbildningsnämnden inrättar 

ett särskilt utskott under nämnden för att följa och stödja verksamhetens 

arbete med åtgärder med anledning skolinspektionens rapport, 

diarienummer 2017-000191.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden tillsätter 

ett gymnasieutskott om 3 ledamöter som skall följa och stödja 

verksamhetens arbete med att åtgärda de anmärkningar som 

skolinspektionen gjort på nuvarande verksamhet. Utskottet skall vara 

verksamt from 2018-01-01 till i första hand 2018-06-30.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att barn- och utbildningsnämnden 

beslutat i enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef 

  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 57 Dnr 2017-000215  

Förlängning av uppdrag för barn- och 
utbildningsnämndens gymnasieutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga uppdraget för barn- 

och utbildningsnämndens gymnasieutskott till och med 2018-12-31.      

Sammanfattning av ärendet 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017§ 114 tillsattes ett 

gymnasieutskott om 3 ledamöter som skall följa och stödja verksamhetens 

arbete med att åtgärda de anmärkningar som skolinspektionen gjort på 

nuvarande verksamhet. Det bestämdes att utskottet skulle vara verksamt 

till och med 2018-06-30.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Skog Lindman (S): Förlänga uppdraget för barn- och 

utbildningsnämndens gymnasieutskott till och med 2018-12-31.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med Peter Skog Lindmans (S) förslag till beslut och finner 

nämnden besluta så.       

Beslutet skickas till 

Peter Skog Lindman vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 

Andreas Preschel ledamot barn- och utbildningsnämnden 

Anna-Lena Gustafsson ledamot barn- och utbildningsnämnden 

Caj Stigson rektor Uppvidinge gymnasieskola 

Lilian Varnander ledningsstöd Uppvidinge gymnasieskola 

Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens 
gymnasieutskott  

Sammanfattning av ärendet 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-02-14 beslutas det 

om förlängning av uppdrag för barn- och utbildningsnämndens 

gymnasieutskott. Barn- och utbildningsnämnden behöver utse ledamöter 

och ordförande för gymnasieutskottet.  

Förslag lämnas på sammanträdet.     

Underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-01-29  

Beslutet skickas till 

Rektor Uppvidinge gymnasieskola  

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Val av barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp 
inför budget 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp inför budget 2019 bestod av 

barn- och utbildningsnämndens presidium och tre ledamöter. Under våren 

2019 ska representanter från barn- och utbildningsnämnden träffa 

kommunens budgetberedning. Inför detta möte måste budgetgruppen 

träffas för att planera budgeten för 2020.  

Ekonom är sammankallande och ansvarig för budgetgruppen. 

Budgetgruppens första möte är den 7 mars kl. 08:30, Storasjö kommunhuset 

Åseda.  

Förslag lämnas på sammanträdet.     

Underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-01-30  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp 

Ekonom ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 
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Aktuella elevtal  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för det aktuella barn- och 

elevantalet. Antalet redovisas utifrån hur de är fördelade på de olika 

enheterna samt antalet nyanlända och asylsökande.     

Underlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-01-24 

Aktuellt elevtal 2019-02-14    

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Skolchef Uppvidinge kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse förvaltningschef för barn- 

och utbildningsförvaltningen Uppvidinge kommun till att fullgöra 

funktionen skolchef för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med 2 

kap. 8 a § Skollagen.   

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den ändring i skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 

ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att 

se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i verksamheten 

inom skolväsendet. Bestämmelser i lagar, myndighetsföreskrifter och 

förordningar inom området utbildning är föreskrifter som skolchefen 

biträder huvudmannen med. Sådana föreskrifter finns i första hand i 

skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel 

arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I 

uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildning följs ingår även det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar att utse förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen Uppvidinge kommun till att fullgöra funktionen 

skolchef för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med 2 kap. 8 a § 

Skollagen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad förvaltningschef, 2019-01-24  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Tillförordnad förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 

 



 

 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:  

fanni.nilsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Fanni Nilsson FANIUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-30 
Referens 

BUN 2018-000145 

  

 

Ledningsorganisation 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutet som togs vid barn- och 

utbildningsnämnden 2018 § 73.  

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att utvärdera 

ledningsorganisationen och förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag 

som sedan beslutas i barn- och utbildningsnämnden. Förslaget skall beakta 

nuläge och framtida behov av ledning, hållbarhet, rekrytering samt 

administrationsstöd, ekonomi, elevhälsa och utvecklingsarbete.   

Sammanfattning av ärendet 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti 2018 initierades 

ett nytt ärende på dagordningen gällande ledningsorganisation. Beslutet 

som togs vid sammanträdet i augusti innehåller blandad delegation vilket 

inte är tillåtet. Därför föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att den 

delen av beslutet upphävs. Förvaltningen föreslår även att utredningen 

förlängs.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUN 2018-08-15 § 73 

Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2019-01-30  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningskoordinator 

Fanni Nilsson 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 
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§ 73 Dnr 2018-000145  

Ledningsorganisation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att utvärdera 

ledningsorganisationen och förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag 

som sedan beslutas i barn- och utbildningsnämnden i oktober. Förslaget 

skall beakta nuläge och framtida behov av ledning, hållbarhet, rekrytering 

samt administrationsstöd, ekonomi, elevhälsa och utvecklingsarbete. I 

avvaktan på utredning hanterar barn- och utbildningsnämndens presidium 

rekrytering av verksamhetschefer tillsammans med förvaltningschef.      

Sammanfattning av ärendet 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti initierade 

ordförande för barn- och utbildningsnämnden ett nytt ärende på 

dagordningen gällande ledningsorganisation.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till 

förvaltningschef att utvärdera ledningsorganisationen och 

förvaltningsstrukturen samt förankra ett förslag som sedan beslutas i barn- 

och utbildningsnämnden i oktober. Förslaget skall beakta nuläge och 

framtida behov av ledning, hållbarhet, rekrytering samt 

administrationsstöd, ekonomi, elevhälsa och utvecklingsarbete. I avvaktan 

på utredning hanterar barn- och utbildningsnämndens presidium 

rekrytering av verksamhetschefer tillsammans med förvaltningschef.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och finner 

nämnden besluta så.        

Beslutet skickas till 

Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens presidium 

  

 



Återrapportering av delegationsbeslut 

BUN 2019-000009 

Delegat Tf. förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 
Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr 
E.10 Hyresavtal med Expandia, hyra av 8 st moduler 

Gläntans förskola 
2018-12-10 2019-000008 

E.13 Svar till Skolinspektionen gällande 
grundsärskolan 

2018-12-18  

A.1.4 Nekad ansökan om förskola, Älgalyckan 2019-01-15  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång 2018-12-18  
E.10 Tjänsteavtal med Teachiq AB gällande Exam.net 2019-01-29 2019-000021 
E.10 Personuppgiftsbiträdesavtal med Teachiq AB 

gällande Exam.net 
2019-01-30 2019-000021 

Delegat Rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola 
Sara Klaéson 

 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr 
B.1.1 Anställning av  lärare i textilslöjd 2018-12-10 
B.1.1 Anställning av elevassistent 75 % under 

perioden 2019-01-08-2019-06-14 
2019-01-14 

Delegat Rektor Älghultskolan Magnus Assarsson 
 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr 
A.2.12 Åtgärder mot kränkande behandling 2019-01-15 

Delegat Rektor Uppvidinge gymnasieskola Caj Stigson 
 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr 
A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-

2019-01-21 
2019-01-17 

A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-
2019-01-21 

2019-01-17 

A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-
2019-01-22 

2019-01-17 

A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-
2019-01-22 

2019-01-17 

A.4.21 Avstängning av elev under perioden 2019-01-17-
2019-01-22 

2019-01-17 

Delegat Verksamhetschef Elevhälsan Yvonne Petersson 
 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr 
A.3.3 Beslut om mottagande på försök i 

grundsärskolan 
2018-08-13 

A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskolan 2018-08-20 
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskolan 2018-12-18 

Delegat Ordförande Torbjörn Gustafsson 
 Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr 
E.12 Bestridande av faktura Växjö Fria 2018-12-20 2018-000045 




