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Beskrivning av ärendet
I patientsäkerhetsberättelsen ska vårdgivaren redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att
förbättra patientsäkerheten. Den beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och
minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur
vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har
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hanterats. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående
år.
Under 2020 har en omläggning av basprogrammet för elevhälsans medicinska insats påbörjats där
upplägget för hälsobesök/hälsosamtal ändras för att möjliggöra jämförelser inom Hallands kommuner
och för att på sikt frigöra tid för skolsköterskorna.
Elevhälsan ändrade arbetssätt kring elevhälsosamtalen för två år sedan och nu finns en vana för detta i
organisationen. Det behövs dock ett fortsatt utvecklingsarbete kring både genomförande och analys i
samverkan med övriga elevhälsa lokalt på skolorna.
Organisationen av elevhälsans centrala funktioner har setts över och resulterat i att psykologiskt
ledningsansvariga har utsetts och resurs tillkommit i form av systemförvaltare för elevhälsans digitala
dokumentationssystem.
Handledning fortsätter ges till både sköterskor och psykologer. Samverkan sker inom yrkesgrupperna
och med andra myndigheter.
Arbete har skett med att utveckla rutiner kring exempelvis hedersrelaterat våld och
pubertetsbedömning och tillväxt.
Egenkontroll har genomförts genom uppföljning av basprogrammets genomförande med anledning av
vakanser och att personal stöttat förvaltningen för vård och omsorg i och med covid-19.
Loggkontroller har genomförts i elevhälsans journalsystem.
Inga klagomål kring elevhälsan har inkommit under året. Ett antal avvikelser har inkommit vilka
utretts och analyserats. Ingen avvikelse har lett till lex Maria.
Maria Andersson

Frida Byrsten
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Sammanfattning
Utöver ordinarie patientsäkerhetsarbete som psykologerna, skolläkaren och
skolsköterskorna bedriver i sitt dagliga arbete har följande insatser genomförts.
EMI:s arbete har på liknande sätt som övriga vårdgivare som lyder under Hälso- och
sjukvårdslagen, påverkats av pågående pandemin med covid-19. Många nya
medicinska frågor har dykt upp och i arbetet har det i vissa tillfällen krävts
omställningar och tillfälliga rutiner har skapats.
Genomförande av omläggning av EMI:s basprogram har startat i syfte att;
•

frigöra tid för skolsköterskor till att kunna följa upp elever som påtalar eller
uppvisar tecken på psykisk ohälsa

•

i ett samverkansprojekt med region Halland och Hallands kommuner kunna
lämna avidentifierade hälsodata till en regional elevhälsodatabas för
regionala jämförelser av Hallands barn och ungas hälsa.

För att säkra elevernas och elevhälsans tillgång till skolläkare har en process att
utöka och anställa skolläkare på heltid startat och slutförs under läsåret 2020–2021.
Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) har med stöd av Hälso- och
sjukvårdförordningen (2017:80) 4 kap 4§ och 5§ utsetts.
43 medicinska och få psykologiska avvikelserapporter har anmälts under året. Flera
medicinska avvikelser involverade flera elever.
Avvikelser tas upp för genomgång i båda personalgrupperna och vid behov på
skolnivå och organisationsnivå.
Ingen medicinsk avvikelse har föranlett anmälan enligt lex Maria på grund av risk för
allvarlig vårdskada.
Ingen psykologisk avvikelse föranledde anmälan enligt lex Maria men två anses vara
allvarliga.
En riskanalys är gjord med anledning av planerad omläggning av EMI:s basprogram
för grundskolan.

2

Patientsäkerhetsberättelse 2020 medicinska och
psykologiska insatserna inom elevhälsan

Kungsbacka kommun

Innehåll
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13

Övergripande mål för 2020 .......................................................................................5
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...............................................5
1.2.1
Vårdgivare.....................................................................................................5
1.2.2
Verksamhetschef enligt HSL .........................................................................5
1.2.3
Psykologiskt ledningsansvarig (PLA) ............................................................6
1.2.4
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ....................................................7
Struktur för uppföljning/utvärdering ........................................................................7
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts
för ökad patientsäkerhet ...........................................................................................7
1.4.1
Förvaltningsövergripande nivå ....................................................................10
1.4.2
Strategisk nivå mellan kommun och region................................................. 10
Uppföljning genom egenkontroll ........................................................................... 11
1.5.1
Kvalitetsgranskning ..................................................................................... 11
1.5.2
Loggkontroller ............................................................................................. 11
1.5.3
Kontroll av medicinteknisk utrustning .......................................................... 12
Samverkan för att förebygga vårdskador .............................................................. 12
Riskanalys ................................................................................................................ 12
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet ................................ 13
1.8.1
Avvikelser....................................................................................................13
Klagomål och synpunkter ....................................................................................... 13
Samverkan med patienter och närstående ............................................................ 13
Sammanställning och analys ................................................................................. 14
1.11.1 Sammanställning och genomgång av medicinska avvikelser per
pedagogiskt område och kategori. .............................................................. 14
Resultat .................................................................................................................... 15
1.12.1 Måluppfyllelse ............................................................................................. 15
Övergripande mål och strategier för 2021 ............................................................. 19

3

Patientsäkerhetsberättelse 2020 medicinska och
psykologiska insatserna inom elevhälsan

1.1

Kungsbacka kommun

Övergripande mål för 2020
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

MÅL
Fler elever ska uppleva en god hälsa och skillnaden mellan flickor och pojkar ska
minska.
MÅL
Psykologernas journalföring och dokumentation ska följa 3 Kap. Patientdatalagen, 5
Kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen och 17 Kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslagen.

1.2

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

1.2.1 Vårdgivare
Kungsbacka kommun är vårdgivare. Genom kommunfullmäktiges (KF) reglemente
framgår att ansvaret för uppgifter som avser hälso- och sjukvård inom elevhälsan
ligger på nämnden för förvaltningen för Förskola & Grundskola (FG). Nämnden för
FG ansvarar för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan i
Kungsbackas kommunala förskolor och grundskolor. Vårdgivarens ansvar innefattar
även att:
Verksamhetschef enligt HSL (vc HSL) för de medicinska och psykologiska
insatserna i elevhälsan utses. Vc HSL med medicinsk kompetens är anställd av
förvaltningen för förskola & Grundskola.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet finns för de
medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan. Ledningssystemet ska
fastställa principer för ledning av verksamheten och ska användas för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Resultatet av patientsäkerhetsarbetet redovisas årligen i en
patientsäkerhetsberättelse.
1.2.2 Verksamhetschef enligt HSL
Vc HSL har det samlade ledningsansvaret för att säkerställa hög patientsäkerhet och
god kvalitet av vården inom de medicinska och psykologiska insatserna av
elevhälsan.
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Vc HSL ska utifrån sin kompetens och bakgrund uppdra medicinska och
psykologiska uppgifter till annan vad gäller diagnostik, vård och behandling för
att säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården. Medicinskt
ansvarig (MA) skolläkare ansvarar för diagnostik, vård och behandling.
Vc HSL planerar, leder, kvalitetssäkrar, dokumenterar och redovisar resultat i
samverkan med MA skolläkare samt utsedd psykolog inom de delar av
personalens arbete som lyder under HSL.
Vc HSL ska få information om planerade förändringar i verksamheten som kan
ha betydelse för patientsäkerheten av rektorer eller verksamhetschefer för
pedagogiskt område (vc po).
Vc HSL ansvarar för att ta fram och föreslå kompetensutveckling utifrån behov
som framkommer i verksamheten så att skolsköterskor och psykologer ska ha
tillräcklig kompetens för att kunna bedriva en vård av god kvalitet.
Tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg, elever, föräldrar och
personal ska kunna vända sig till vc HSL när det gäller frågor som rör den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.
Vc HSL har varit utsedd till systemförvaltare för PMO, elevhälsans
dokumentationssystem i januari – augusti då organisationsförändring gjordes
och uppdraget övergick till att gälla systemadministratör.
1.2.3 Psykologiskt ledningsansvarig (PLA)
Förvaltningen Förskola & Grundskola har beslutat att ändra organisationen från att
vc HSL utser psykolog till särskilda ledningsuppgifter vid behov till att ge särskilt
uppdrag till två av kommunens anställda psykologer i skolan.
Vc HSL har gett ett skriftligt uppdrag från 2020-10-28.
Uppdraget baseras på Ledningssystem för medicinska och psykologiska insatserna
inom elevhälsan.
Tillse att en psykolog eller själv medverka med meritvärdering och
anställningsintervju vid nyanställning av psykolog.
Ta fram och regelbundet revidera rutiner enligt ledningssystemets processer.
Ansvara för att kommunens digitala dokumentationssystem stödjer
psykologernas dokumentationskrav enligt PDL i samverkan med utsedd
superanvändare.
Ansvara för att psykologernas dokumentation och journalhantering sker enligt
PDL i samverkan med arkivansvariga psykologer och vc HSL.
Bedöma om risker för patientsäkerheten utifrån rapporterade klagomål och
avvikelser i samverkan med vc HSL.
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1.2.4 Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Varje legitimerad hälso-sjukvårdspersonal arbetar under eget yrkesansvar, enligt 6
kap. 2§ i patientsäkerhetslagen (PSL). Arbetet ska utföras i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet (PSL 6 Kap 1§) för att hålla god kvalité och hög
patientsäkerhet. Legitimerad personal ska medverka och bidra till att hög
patientsäkerhet upprätthålls (PSL 6 Kap 4§). Varje medarbetare ansvarar för att
avvikelser och risker identifieras och rapporteras.

1.3

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 5 kap. 3a § och 5§

Vårdskador och risk för vårdskador ska rapporteras kontinuerligt via
avvikelserapporter av skolsköterskor, skolläkare samt psykologer.
Avvikelserapporterna lämnas till rektor och vc HSL. Utredning och bedömning görs
av vc HSL i samråd mellan berörd personal och vid behov MA skolläkare och särskilt
utsedd psykolog.
Information och resultat tas upp med berörda och ansvariga i verksamheten för
eventuella åtgärder samt för att säkra upp att det inte händer igen.

1.4

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder
som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2

Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och främjande och rikta sig mot
att uppfylla nationella, regionala och lokala politiska mål som är uppsatta för barn
elevers hälsa i Kungsbacka.
Covid-19-pandemin:
EMI:s arbete har på liknande sätt som övriga vårdgivare som lyder under Hälso- och
sjukvårdslagen, påverkats av pågående pandemi. Många nya medicinska frågor har
dykt upp och i arbetet har det i vissa tillfällen krävts omställningar och tillfälliga
rutiner har skapats.
Under vårterminen var 4 skolsköterskor omplacerade till förvaltningen för Vård och
Omsorg (VO) för att hjälpa till på grund av personalbrist. Omplaceringen innebar en
prioriteringsordning av EMI:s arbetsuppgifter och de skolsköterskor som var kvar på
sina skolor ansvarade även för de skolor där skolsköterskorna var i VO.
Skolläkarmottagningar, vaccinationer och hälsosamtal med elever i behov av särskilt
stöd har prioriterats i möjligaste mån.
Utöver ordinarie patientsäkerhetsarbete som psykologerna, skolläkaren och
skolsköterskorna bedriver i sitt dagliga arbete genom bland annat hälsosamtal, råd
och stöd till elever och vårdnadshavare, korta och enkla behandlingsinsatser,
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konsultation, handledning och fortbildning till skolans personal och rektorer har
följande insatser genomförts.
Medicinskt ansvarig skolläkare och vc HSL samverkar kring ledningsfrågor,
medicinska frågor i rutiner, utredningar och deltar i nätverk i Halland och
Göteborgsregionen.
För att kvalitetssäkra bedömningar och bemötande av elever/vårdnadshavare
bekostar huvudmannen yrkesspecifik professionell handledning till båda
yrkesgrupperna. Detta är en särskilt viktig kompetensutveckling för psykologer
och skolsköterskor.
Arbetsgruppen som har tillsatts ur skolsköterskegruppen för att arbeta fram
rutiner för kvalitetssäkring av ett likvärdigt hälsosamtal har bytt medlemmar
under året och påverkan på EMI:s arbete pga pandemin har gjort att
utvecklingsarbetet fortsätter under läsåret 2020–2021.
Vc HSL och bitr. gymnasiechef har varit delaktiga i framtagande av ett förslag till
rutin med stöd vid oro för- eller misstanke om hedersrelaterat våld hos elever
och deras familj. Arbetet har gjorts i samverkan med förvaltningarna för Vård
och Omsorg, Kultur och Fritid och Individ och familjeomsorg. På FG har
skolsköterskor, skolläkare, psykologer och kuratorer inom elevhälsan gjorts
delaktiga genom att de har fått svara på en kartläggande enkät med frågor om
kunskap och erfarenhet av området. Förslaget på rutin har gått ut på remiss till
grupperna med möjlighet att komma med synpunkter. Remisstiden var kort pga
annat arbete med pandemin men flera har svarat och svaren var samstämmiga.
Rutinen kommer gälla för personal inom alla förvaltningar som arbetar med
barn, ungdomar och deras familjer. Rutinen kommer att sättas samman med en
plan för hantering av våld i nära relationer och annat våld som barn och
ungdomar kan komma att utsättas för.
För att säkra elevernas tillgång till skolläkare och att skolläkaren ska kunna vara
en del i elevhälsan och delta i förebyggande och främjande arbete har en
process startat att utöka skolläkartjänsten genom att anställa en skolläkare på
heltid och planeras att slutföras under 2021.
Patientsäkerheten har ökats för elevhälsans digitala dokumentationssystem,
PMO genom att systemförvaltare med rätt kompetens har anställts. I tjänsten
ingår bland annat system för elevregister. God förståelse och kunskap om hur
dessa system påverkar varandra och patientsäkerheten är nödvändigt för att
inläsning av personuppgifter ska leva upp till kraven för medicinska
dokumentationssystem enligt patientdatalagen.
Många av de frågor som berör psykologer och det patientarbete som utförs av
psykologer är komplicerade och behöver ansvaras för av en psykolog. Vc HSL har
med stöd av Hälso- och Sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap 4§ och 5§
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utfärdat ett skriftligt uppdrag att vara psykologiskt ledningsansvariga (PLA) till
två psykologer i gruppen.
Omläggning av EMI:s basprogram har startat i syfte att;
frigöra tid för skolsköterskor till att kunna följa upp elever som påtalar eller
uppvisar tecken på psykisk ohälsa
i ett samverkansprojekt med region Halland och Hallands kommuner kunna
lämna avidentifierade hälsodata till en regional elevhälsodatabas för regionala
jämförelser av Hallands barn och ungas hälsa.
Omläggningen innebär att ett kortare hälsobesök i årskurs sex utgår och det större
hälsosamtalet i åk 8 flyttas till årskurs sju. Elevernas hälsosamtal med
skolsköterskan är individuella och kvalitetssäkrade samtal där eleven får prata med
en oberoende vuxen om frågor angående hälsa. Samtalet ska syfta till ett eget
tillfälle för eleven att prata om hälsa och lära sig ”att och hur” hen kan påverka sin
personliga hälsa genom att göra hälsosamma val i livet.
Riskanalys gjordes där skolläkare och skolsköterskor var delaktiga i att identifiera
eventuella patientsäkerhetsrisker. Farhågor fanns om att eventuella avvikelser
avseende tillväxt / pubertet / ryggkontroller inte upptäcks samt att elever med
psykisk ohälsa inte fångas upp i tid.
Skolläkare har upprättat en rutin för pubertetsbedömning och tillväxt med
flödesschema och riktlinjer för hur eventuella avvikelser vid hälsosamtalet i
årskurs 7 ska hanteras. Skolläkaren har även presenterat en föreläsning kring
pubertet och tillväxt i samband med en kompetensutvecklingsdag för
skolsköterskor inom kommunala skolor och friskolor i Kungsbacka kommun.
I de kommuner där omläggningen av basprogrammet redan har införts har man
inte sett några ökade avvikelser på att man inte fångar upp sjukdomstillstånd
eller tillväxter i tid jämfört med föregående basprogram eller psykisk ohälsa.
Eftersom eleverna är yngre upplevs de vara mer öppna för samtal i årskurs sju
än i årskurs åtta då många har börjat komma in i puberteten. Detta innebär
bättre möjlighet att tidigare upptäcka de elever som har risk för eller redan har
utvecklat tecken på ohälsa.
Omläggningen föranleds av att:
De flesta barn och unga i Kungsbacka uppger att de har en god upplevd hälsa
men vi kan se att den försämras (som i Sverige i övrigt) ju äldre de blir. Se
statistik, framtagen från de tre senaste läsåren, från elevernas hälsosamtal med
skolsköterskan på sid 17. Förändringen av basprogrammet innebär att tid frigörs
för skolsköterskor som har dessa åldrar att kunna följa upp de barn och
ungdomar som uppvisar tecken på ohälsa.
En samverkan mellan region Halland och Hallands kommuner har startat i syfte
att ta fram en gemensam elevhälsodatabas. Elevhälsans dokumentationssystem
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ska leverera avidentifierade hälsodata från elevernas hälsosamtal med
skolsköterskan till den regionala elevhälsodatabasen. Jämförelser över Hallands
barns och ungdomars hälsa kommer att kunna göras med möjlighet till
bedömning av behov av regionala insatser i samverkan med kommunala insatser
för att förbättra barn och ungas hälsa.
För att data ska bli jämförbara behöver EMI i alla kommunerna ha hälsosamtal i
samma åldrar och lika frågor i hälsoenkäterna. Bedömningen blev att EMI i
Halland ska lägga hälsosamtalen i de åldrar som rekommenderas i skollagen och
”Vägledning för elevhälsan”.
Gemensamma frågor till elevhälsoenkäten ska tas fram genom samverkan
mellan den arbetsgrupp som är tillsatt av MLA i Hallands kommuner och
representanter från region Halland.
Båda yrkesgrupperna:
deltar i yrkesspecifik professionell handledning med syfte att kvalitetssäkra
bedömningar och bemötande av elever/vårdnadshavare. Detta är en särskilt
viktig kompetensutveckling för patientsäkerheten.
arbetar för att kvalitetssäkra elevhälsans dokumentation i PMO genom att
handleda sina elevhälsoteam och ha en återkommande punkt om systemet på
sina kategorimöten.
har egna kategorimöten och yrkesspecifika kompetensutvecklingsdagar utifrån
behov som uppstår i verksamheten. Dessa har under året delvis fått genomföras
genom digitala möten och två lokala kompetensutvecklingsdagar, den nationella
skolsköterskekongressen och PSIFOS-kompetensutvecklingsdagar för
psykologerna har tyvärr fått utgå i år pga pandemin.
1.4.1 Förvaltningsövergripande nivå
Samverkan sker, regelbundet och eller när behov uppstår, med till exempel
förvaltningen för Individ och Familjeomsorg, Kostenheten på förvaltningen för
Service, Enheten för Folkhälsa, förvaltningen för Gymnasie & Arbetsmarknad på
lokal och strategisk nivå.
1.4.2 Strategisk nivå mellan kommun och region
Samverkan har bland annat skett mellan:
Verksamhetschef för pedagogiskt område och förvaltningen för Individ och
Familjeomsorg, Kostenheten på förvaltningen för Service, Enheten för Folkhälsa
etcetera
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Verksamhetschef för pedagogiskt område eller annan utsedd tjänsteman och
Göteborgsregionen, vc HSL blir inbjuden när medicinska frågor är aktuella.
Representanter för Region Halland och chefer för elevhälsa i Hallands kommuner, vc
HSL blir inbjuden när medicinska frågor ska diskuteras.
1.5

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2

1.5.1 Kvalitetsgranskning
Egenkontroll av fullgörande av EMI:s basprogram under läsåret 2019–2020 är
genomförd med anledning av att;
skolsköterskor rapporterade till vc HSL att de låg efter pga vakans för
skolsköterska eller ofullständig elevhälsa vilket innebar att skolsköterskan fick
merarbete med elever med psykisk ohälsa och särskilda behov.
fyra skolsköterskor var omplacerade del av vårterminen med att hjälpa
förvaltningen för Vård och Omsorg pga personalbrist och merarbete där pga
pandemin med covid-19.
1.5.2 Loggkontroller
Loggar ska sparas i minst 10 år enligt SOSFS 2008:14, 2 kap 11 § och gallras i
enlighet med beslut i FG:s dokumenthanteringsplan. Överträdelse av behörighet
(dataintrång) leder till avvikelserapport samt arbetsrättsliga åtgärder.
Administratören för PMO kontrollerar loggar för all personal inom elevhälsan för att
säkerställa patienternas rättssäkerhet. Vid oegentliga loggar ska dessa lämnas till
systemförvaltaren för utredning.
De felloggar som identifierats har berott på:
Grundskolans elevadministrativa system, (IST), som ska leverera
personuppgifter på elever och vårdnadshavare via en inläsningsfil till PMO, har
inte fungerat tillfredställande. Detta har orsakat att eleverna inte varit inlästa i
rätt skola och klass. Säkerheten i PMO fungerar så att personal blir loggad som
”felaktig inloggning” vid öppnande av journal eller elevakt på en elev som inte är
inskriven på den skola där personalen har behörighet. Bristen i IST har orsakat
många ”felinloggningar”.
Personal som har behörighet på flera skolor i dokumentationsmomentet har
varit inloggad på ”fel” enhet vid öppnande av journaler och elevakter.
Personal har på grund av ”vårdrelation” gått in i elevens journal eller elevakt för
att dokumentera åtgärder vilket är tillåtet.
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1.5.3 Kontroll av medicinteknisk utrustning
Kalibrering ska göras enligt checklista eller enligt den manual och beskrivning som
följer med produkterna vid inköp.
Ingen rapport har inkommit till vc HSL på att någon kalibrering har visat på behov
att göra nya mätningar.

1.6

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Samverkan sker på skolnivå inom elevhälsan, med pedagoger och annan personal
som möter elever.
Skolsköterska och psykolog deltar vid behov i möten för ”Samordnad individuell
plan” kring enskilda elever.
Vc HSL, PLA, skolsköterskor, skolläkare och psykologer samverkar vid behov med
landstingets hälso- och sjukvård, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP), habilitering, tandvård samt kommunens socialtjänst på lokal nivå.

1.7

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Vc pedagogiskt område informerar vc HSL inför planering av förändringar i
verksamheten som kan ha betydelse för patientsäkerheten.
Rektor, skolsköterska, skolläkare och psykolog ansvarar för att identifiera och
meddela vc HSL vid väsentliga förändringar i verksamheten som kan innebära
risk för negativa händelser eller tillbud.
Vc HSL ansvarar för att tillsammans med PLA och berörda professioner göra
bedömning/riskanalys samt informera rektor och vc pedagogiskt område enhet
vid behov av åtgärder och för återförande till verksamheten lokalt.
En riskanalys är gjord under året med anledning av omläggning av basprogrammet
för grundskolan.
Inga medicinska risker framkom som hinder för omläggningen.
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

1.8.1 Avvikelser
Skolsköterska, skolläkare och psykolog ska rapportera till rektor, vc HSL
händelser som har medfört vårdskada eller hade kunnat medföra vårdskada för
elev i samband med vård, omhändertagande samt dokumentation.
Vc HSL samverkar med involverad personal och MA skolläkare för
händelseanalys och utser analysteam vid behov.
Vc HSL sammanställer och återför resultat på avvikelserapporter och ge förslag
på eventuella åtgärder till verksamheten kontinuerligt.
Vc HSL sammanställer och återför resultat till vårdgivaren i en årlig
patientsäkerhetsberättelse.
Vc HSL ansvarar för utredning av händelser som kan innebära lex Maria anmälan
och informerar vårdgivaren.

1.9

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

Rektor, skolsköterska och psykolog tar emot, utreder och bemöter klagomål och
synpunkter. Vc HSL och PLA kontaktas i frågor som rör patientsäkerhet för de
medicinska och psykologiska delarna inom elevhälsan. Vc HSL och/eller PLA
återkopplar i aktuell professionsgrupp om allmänna klagomål inkommer som kan
påverka patientsäkerhet eller rutiner allmänt. Rektor återkopplar lokalt på sin enhet
och vid behov i samråd med vc HSL och/eller PLA.
Inget klagomål har inkommit till vc HSL eller PLA under året.

1.10 Samverkan med patienter och närstående
Skolsköterskor, skolläkare och psykologer strävar alltid efter samarbete med
vårdnadshavarna. Utifrån elevens ålder och mognad involveras också eleven själv.
Hälsosamtal är frivilligt att delta i och i de fall där elever tackar nej till hälsosamtal
informeras vårdnadshavare.
Psykologens samtal och tester är frivilliga och föregås alltid av medgivande av
vårdnadshavare utifrån elevens ålder och mognad.
Exempel på tillfällen för samverkan med elever och vårdnadshavare är resultat från
hälsosamtal och psykologtester samt vid vårdrelationer som leder till åtgärd.
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1.11 Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Vc HSL, MA skolläkare, PLA och utsedd psykolog utreder aktuella negativa händelser
och avvikelserapporter i samverkan med aktuell personal. Sammanställning görs
och resultat återförs avidentifierat till verksamheten på aktuella professionsmöten.
Vårdgivaren får rapport i den årliga patientsäkerhetsberättesen.
43 medicinska och få psykologiska avvikelserapporter har anmälts under året.
Många av de medicinska avvikelserna involverade flera elever i samma avvikelse.
Avvikelser som innefattar/gäller annan vårdgivare och har förmedlats till aktuell
vårdgivare för åtgärd. Interna avvikelser tas om hand i verksamheten genom
utredning och förslag på åtgärd vid behov.
Ingen avvikelse har föranlett anmälan enligt lex Maria.
1.11.1 Sammanställning och genomgång av medicinska avvikelser per
pedagogiskt område och kategori.
Årets jämförelse av inkomna avvikelser per pedagogiskt område visar att antalet
avvikelser i område Norr och Söder är lika medan Centrum har endast två.
Flera avvikelser har inkommit från gymnasieskolorna på att hälsosamtal,
hälsokontroller, utebliven dokumentation, medicinska kontroller till exempelvis
skolläkaren inte blivit gjorda på grundskolan. Dessa avvikelser är på skolor där
elevantalet är från strax under 600 till ca 700 elever per heltids skolsköterska.
Tre skolor har haft avvikelser där flera elever inte har fått lagstadgade insatser vilket
är allvarligt. Vc HSL har haft en dialog med skolsköterskornas chefer som uppger att
de har utökat eller har en plan att utöka skolskötersketjänsten som åtgärd på sin
skola för att situationen inte ska uppstå igen. De hälsokontroller som gjorts av
mottagande skolsköterska har inte visat någon medicinska men med obehag för
eleven. Dessa åtgärder avgör att ingen lex Maria anmälan behöver göras.
All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är enligt SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och
SOSFS 7 kap. 2 § p 5 att vara delaktig i patientsäkerhetsarbetet genom att påvisa
brister eller risk för brister.
Enligt vårdgivarens gällande ”Ledningssystem för elevhälsans medicinska och
psykologiska insatser 2016-05-19” ansvarar rektor för att ”säkerställa att det inom
skolans elevhälsa finns tillgång till skolsköterskor, psykologer samt anställda
skolläkare i sådan omfattning att det är möjligt att främja elevers hälsa, lärande och
utveckling och genomföra den medicinska och psykologiska insatsen på ett
patientsäkert sätt.”
Det finns skillnader i bemanningen av skolsköterskor där flera har ansvar över för
många elever vilket innebär att det inte blir en likvärdig tillgång till skolsköterska för
kommunens elever. Det utgör också en risk för att patientsäkerheten inte kan
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hållas. Det finns tidsstudier där 400–500 elever per heltids skolsköterska anges som
högsta elevantal för att kunna upprätthålla en god patientsäkerhet i områden med
normal vårdtyngd. I områden med högre vårdtyngd kan det behövas lägre antal
elever. Skolsköterskornas lagstadgade basprogram med hälsosamtal och
vaccinationer tillsammans med vårdtyngden i skolans upptagningsområde ligger till
grund för att en övre gräns för elevantal anges vara viktigt för att kunna hålla en
god patientsäkerhet och erbjuda en likvärdig tillgång till skolsköterska för eleverna.
Vid höga elevantal ökar risken för medicinska avvikelser vilket också medför risk för
anmälan enligt lex Maria och de elever som uttrycker psykisk ohälsa får inte det
stöd de behöver. Det kan också utgöra en risk till att skolsköterskor blir sjukskrivna
och byter arbetsplats vilket gör att eleverna inte får en kontinuitet och trygghet i
kontakterna med sin skolsköterska. Tillgången till skolsköterska i Kungsbacka
kommuns kommunala skolor är inte likvärdig i jämförelse med övriga kommuner i
Halland och andra närliggande kommuner.
Andra avvikelser handlar om bristande remisshantering vilket orsakar mycket extra
administrativt arbete för skolsköterskan. Uteblivna hälsoundersökningar för
nyanlända vilket medför risk att eleverna inte får eventuell medicinsk behandling,
vaccinationsstatus bedömt så de blir ofullständigt vaccinerade eller ovaccinerade.
Under året har skolläkaren och vc HSL följt upp avvikelser angående asylsökande
med ansvarig vårdcentral för hälsoundersökningarna i region Hallands nya
organisation. Ansvarig sjuksköterska har varit inbjuden till skolsköterskemöte för att
ta fram rutiner för samverkan så att alla elever som behöver en hälsoundersökning
och/eller bedömning av vaccinationsstatus ska får detta.
Interna avvikelser tas om hand i verksamheten genom utredning och förslag på
åtgärd. Externa avvikelser skickas till aktuell vårdgivare för att hanteras i deras
avvikelsehantering.
Det finns skillnader i bemanning mellan olika skolor vilket innebär att det inte blir en
likvärdig tillgång till psykolog för elever/patienter i kommunen. En psykologtjänst på
en skola har skurits ner och en psykolog har fått ansvar för en extra skola.

1.12 Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
1.12.1 Måluppfyllelse
Målet med att fler elever ska uppleva en god hälsa och skillnaden mellan flickor och
pojkar ska minska kan inte med säkerhet bedömas än. Mer utvecklingsarbete
återstår och målet kommer att ingå i och redovisas genom årlig uppföljning av
elevernas hälsa. Se analys nedan.
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Målet att psykologernas journalföring och dokumentation ska följa 3 Kap.
Patientdatalagen, 5 Kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen och 17 Kap. 4 § Offentlighetsoch sekretesslagen är delvis uppnått och fortsätter under 2021. Säker förvaring av
psykologernas testmaterial är ordnat och PLA fortsätter arbetet med att färdigställa
rutiner för processer enligt Ledningssystemet.
Nedan visas avidentifierad statistik på kommunnivå för elevers självupplevda hälsa.
Resultaten är avidentifierad data från hälsosamtal för elever i årskurs 4, 8 och 1 på
gymnasiet läsåren 2017–2018, 2018–2019 och 2019–2020.
En fråga ställs till eleven, inför eller i slutet av hälsosamtalet, som en ”Må bra stege”
där eleven skattar sin hälsa på en skala 1–10. Statistiken är sammanställd på
resultatet av svaren 7–10 och är kvalitetssäkrad genom att den följs upp och
förklaras under hälsosamtalet av skolsköterskan. Genom att utveckla metoden för
hur genomförandet av elevhälsosamtalet sker förväntas svaren succesivt bli mer
rättvisande. Elevhälsans och skolornas uppföljning av resultatet förväntas också bidra
till att eleverna känner sig hörda och att deras självupplevda hälsa ökar. Skolsköterskan
går på djupet/förklarar syftet med frågorna och tillsammans med eleven analyserar
deras svar vilket i flera fall gör att de ändrar sina svar. Detta ger då en mer rättvisande
statistik eftersom när det gäller barn och ungdomar handlar svaret ibland om
exempelvis att det gått dåligt på ett prov, att flickvännen gjort slut, eller att man bråkat
med mamma på morgonen. Medan det i andra fall är mer komplexa situationer där
både IF, BUP med flera finns med.
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Staplarna nedan visar flickor först och sedan pojkar från 2017–2018, 2018–2019 och
2019–2020.
Självuppskattad hälsa åk 4, 8, 1 gymnasiet
2017-2018, 2018-2019 och 2019-2020
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Årskurs 4

Årskurs 8

Årskurs 1
Gymnasiet

Vi ser att antal flickor och pojkar som skattar sin hälsa som god minskar ju äldre
eleverna blir och flickor minskar mest. Detta resultat stämmer över ens med andra
undersökningar som görs på hur barn och ungdomar mår.
I årskurs fyra är det störst överensstämmelse av hur flickor och pojkar skattar sin
upplevda hälsa och andelen som uppskattar sin hälsa som god minskar i båda
grupperna över åren. Anledningarna till att unga skattar sin hälsa lägre på skalan är
varierande. Det kan handla om svårigheter att leva upp till krav från familjen på
skolarbetet, familjesituationen, stök i klassen och vänskapsrelationer. De barn som mår
mycket dåligt har behov av omfattande stöd från både elevhälsa, familj och även
socialtjänst. Svaren bedöms också vissa fall vara kopplade mer till dagsformen än en
bild av ett allmänt hälsotillstånd. I årskurs 8 har är pojkar och flickors upplevda hälsa
lägre jämfört med åk 4 och lägre hos flickorna än pojkarna (75-73-70 % av flickorna och
88-81-84 % av pojkarna har skattat sin hälsa som god). Den upplevda hälsan i äldre
åldrar förklaras bland annat av inträdet i puberteten och de förändringar som detta
innebär. Måendet förklaras bland annat av familjesituationer men även av stress
kopplat till skolkrav.
Sköterskorna har återkopplat hur resultaten har omhändertagits lokalt av den
gemensamma elevhälsan. Det finns olika sätt att göra detta på och återkoppling kan
göras både till elevhälsa, lärarlag och ibland direkt till mentorer. Det kan resultera i
specifika åtgärder i klasser eller fysiska arbetsmiljön utifrån vad som har lyfts.
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Skolförvaltningen bör fortsätta arbeta för att resultaten systematiskt tas tillvara i det
lokala elevhälsoarbetet. En utmaning vi kan se i återkopplingen är hur resultaten tas
tillvara vid personalbyten hos skolsköterskorna.

Vi kan se vissa tendenser i svaren på frågan om hur eleverna upplever sin hälsa.
Metoden med e-enkäten för hälsofrågorna och hur hälsosamtalet genomförs har
använts i två läsår och skolsköterskorna har vant sig vid metoden. Utvecklingsarbetet
kommer att fortgå både vad gäller samtal och återföring och analys.
Det går ännu inte helt att säga vad som beror på skolsköterskans utvecklade sätt att
ställa frågorna, och vad som verkligen är en skillnad i elevernas välmående. Vi har
endast tre läsår att jämföra och skolornas elevhälsa och förebyggande och
främjande arbete behöver vara mer delaktiga i analysen för sin skola.
Statistik kan också tas ut på skol- och områdesnivå för att kunna följas över tid av
skolan och huvudmannen. Riktade insatser och arbete för att nå kommunens
uppsatta mål för barns, elevers hälsa och att minska skillnaderna mellan flickors och
pojkars hälsa kan planeras utifrån lokala resultat. Hälsosamtalet är frivilligt och de
flesta eleverna är intresserade och vill gärna träffa skolsköterskan för att prata om
sin hälsa.
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1.13 Övergripande mål och strategier för 2021
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Uppsatta mål är kopplade till de övergripande mål som är uppsatta för barn och
ungdomar som bor i Kungsbacka. Med anledning av pandemin med covid-19 har
strategierna och målet med att ”Fler elever ska uppleva en god hälsa och skillnaden
mellan pojkar och flickor ska minska” skjutits upp och fortsätter under 2021 då det
inte är uppnått och innefattar ett stort utvecklingsarbete.
MÅL
Fler elever ska uppleva en god hälsa och skillnaden mellan flickor och pojkar ska
minska.
Strategier
Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra rutiner för hälsosamtalet och att göra analys
på resultatet.
Fortsatt arbete med utveckling av att resultat/analys av hälsamtalen på
avidentifierad aggregerad nivå ska användas för hälsofrämjande och förebyggande
arbete på den lokala skolan och i kommunen.
MÅL
Utveckla samverkan och identifiera ansvarsområden mellan vc HSL, PLA och MLA
(kommer att anställas i början av 2021)
Strategier
Vc HSL, PLA och MLA går en gemensam utbildning angående att leda den
medicinska och psykologiska insatsen inom elevhälsan.
MÅL
Psykologernas journalföring och dokumentation ska följa 3 Kap. Patientdatalagen, 5
Kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen och 17 Kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslagen.
Strategier
Rutiner för psykologernas processer enligt vårdgivarens ledningssystem ska
färdigställas av PLA.
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Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för
medicinska och psykologiska insatserna inom elevhälsan 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola och grundskola är vårdgivare för elevhälsan och ska årligen
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna beskriver det systematiska
patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. I detta arbete ingår bland
annat att följa upp avvikelser och loggar i elevjournaler. Det har också arbetats fram
rutiner och förvaltningen har samverkat på olika nivåer med andra aktörer.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-02-21
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Tillsynsrapport 2020 fristående verksamheter

Förslag till beslut
Informationen antecknas i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen rapporterar till nämnden om genomförd tillsyn 2020 av fristående förskolor och enskild
pedagogisk omsorg. Tillsynen utgår ifrån tillsynsplan 2018-2020 och har genomförs på nio fristående
verksamheter under året utifrån regelbunden tillsyn. Utöver detta har tillsyn även genomförts vid ett
tillfälle utifrån utökning av barngrupp/nya lokaler samt efter flytt av verksamhet.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-02-21
Rapport Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg i Kungsbacka
kommun 2020, 2021-02-18
Beslutet skickas till
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2021-02-18
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Rapport
Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg i
Kungsbacka kommun 2020

Syftet med tillsynen är att kontrollera att den verksamhet som granskas uppfyller de krav som
följer av lagar och föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan
behövas för att den huvudman som bedriver ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.
Enligt Kungsbacka kommuns tillsynsplan för fristående verksamheter, fastställd av nämnden
2018, ska förvaltningen årligen redogöra för tillsynen av de fristående verksamheter som
nämnden har godkänt.
Under första halvåret 2020 fanns 32 enskilda huvudmän i kommunen som
bedrev 36 verksamheter. Under året inkom en uppsägning från pedagogisk
omsorg vilket resulterade i att under andra halvåret bedrev 31 enskilda
huvudmän 35 verksamheter. Fyra av huvudmännen bedriver både grundskola och förskola.
Kommunens tillsynsansvar omfattar fristående förskolor, fristående fritidshem
och enskild pedagogisk omsorg vilket innebär tillsynsansvar för 29 verksamheter. I de sex
fristående grundskolorna har Skolinspektionen tillsynsansvaret och kommunen har ansvar för
att utöva insyn.
Fördelning av fristående verksamheter 2020 vår/höst:
Pedagogisk omsorg: 6/5
Förskolor: 22
Grundskolor: 6
Fristående fritidshem: 2
Under året har råd och stöd till enskilda anordnare genomförts i form av: dialogmöten,
nyhetsbrev samt rådgivning.
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Tillsyn har genomförts i enlighet med tillsynsplanen för 2018 - 2020.
Information till arbetsutskottet- och nämnden för Förskola & Grundskola har lämnats löpande
under året.
Vid tillsynsbesök under 2020 har fokus legat på följande områden:
Förskola







Utveckling och lärande
Grundläggande värden och inflytande
Trygghet
Ledning och utveckling av utbildningen i förskolan
Personalens kompetens
Ramar för utbildningen

Pedagogisk omsorg
- Övergripande krav på verksamheten

Verksamhetschef och verksamhetshandläggare har under våren 2020 genomfört tillsyn och
gjort bedömningar av regelefterlevnaden i de tillsynade verksamheterna. Från och med
hösten 2020 har verksamhetschefens medverkan vid tillsyn ersatts av utvecklingsledare inom
förvaltningen.
På grund av rådande situation med covid-19 har tillsynen genomförts via digitala kontakter –
länk, med intervjuer av arbetslag, rektor och huvudman samt telefonintervju med
vårdnadshavare. Tillsyn av lokaler och utemiljö har genomförts vid tillfälle då barn och
personal vistats utomhus. Verksamhetschef för enhet Myndighet & Stöd har därefter fattat
beslut i enlighet med gällande delegeringsförteckning.
Under 2020 har regelbunden tillsyn genomförts i nio fristående verksamheter. Tillsyn i
samband med utökning av barngrupp/nya lokaler har genomförts vid ett tillfälle. Tillsyn i
samband med flytt av verksamhet har genomförts vid ett tillfälle. Vid ett tillfälle har beslut om
föreläggande fattats (Skollagen 26:10).

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

Skollagen 26 kap. 4§ Antal
Kommunens tillsynsansvar
9
för de verksamheter
nämnden beslutat
Delegationsrätt 7.1, 7.2
och 7.3

Område
Regelbunden tillsyn

Skollagen – 26 kap. 6§

1

Utökning av barngrupp/nya lokaler,
förskola

1

Flytt till nya lokaler, förskola

1

Systematiskt kvalitetsarbete,
förskola

Skollagen – 26 kap. 10 §§

Tillsynen har genomförts i enlighet med tillsynsplanen för 2018 - 2020.Tillsynsplanen för
fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg ska utvärderas av förvaltningen i
samband med sammanställningen av årsrapporten för 2020.
Tillsynsplanen för åren 2018 - 2020 har fungerat tillfredsställande. Kvaliteten i de granskade
verksamheterna är genomgående god.

Frida Byrsten
Verksamhetschef, Myndighet & Stöd

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-03-03

§ 46
Dnr 2021-00262
Tillsynsrapport 2020 fristående verksamheter
Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit del av informationen och antecknar
informationen i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen rapporterar till nämnden om genomförd tillsyn 2020 av fristående
förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynen utgår ifrån tillsynsplan 20182020 och har genomförs på nio fristående verksamheter under året utifrån
regelbunden tillsyn. Utöver detta har tillsyn även genomförts vid ett tillfälle utifrån
utökning av barngrupp/nya lokaler samt efter flytt av verksamhet.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-02-21
Rapport Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg i
Kungsbacka kommun 2020, 2021-02-18

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-03-03

§ 42
Dnr 2021-00200
Initiativärende från Socialdemokraterna. Vilken samverkan har
förvaltningen haft med kvinnojouren?
Förslag till beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar
informationen i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende från Socialdemokraterna om vilken samverkan har förvaltningen haft
med kvinnojouren.
Skolchefens svar: Förskola och Grundskola har inget upprättat samarbete med
kvinnojouren utifrån utbildningsuppdraget.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Liberalerna i Kungsbacka

2021-02-09

Till Nämnden för För- och Grundskola

Fråga till Skolchefen
De tidsbestämda kontrakten för hyresgästerna i Tempohus, Anneberg löper ut.
Där bor i dagsläget ca 250 personer, däribland ett 60-tal barnfamiljer.
Barnfamiljerna har tillsammans ca 140 barn och flertalet återfinns i dagsläget på
för - och grundskolorna i Anneberg/Älvsåker.
Undervisningssituationen för de ca 60 barnen som idag finns på Älvsåkersskolan
förändras radikalt, när de rycks upp från sin nuvarande undervisningsmiljö och
ska hamna någon annanstans. Älvsåkerskolan har under dessa två år gjort ett
fantastiskt arbete med kartläggning, etablering och undervisning. Detta arbete
förefaller vara ogjort.
Vilka åtgärder tänker Skolchefen vidta för att möta den uppkomna situationen?

Jan Eric Knutas (L)

Olof Eriksson (L)

ledamot

ersättare

FRÅGA
Med anledning av hyreskontrakten i Tempohus Anneberg

Fråga till Skolchefen
De tidsbestämda kontrakten för hyresgästerna i Tempohus, Anneberg löper ut.
Där bor i dagsläget ca 250 personer, däribland ett 60-tal barnfamiljer. Barnfamiljerna har
tillsammans ca 140 barn och flertalet återfinns i dagsläget på för - och grundskolorna i
Anneberg/Älvsåker.

Undervisningssituationen för de ca 60 barnen som idag finns på Älvsåkersskolan förändras
radikalt, när de rycks upp från sin nuvarande undervisningsmiljö och ska hamna någon
annanstans. Älvsåkerskolan har under dessa två år gjort ett fantastiskt arbete med
kartläggning, etablering och undervisning. Detta arbete förefaller vara ogjort.
Vilka åtgärder tänker Skolchefen vidta för att möta den uppkomna situationen?

Jan Eric Knutas (L)

Olof Eriksson (L)

ledamot

ersättare

Två-årskontrakt i genomgångsboenden
• Nyanlända som kommunplaceras i
Kungsbacka kommun kan få ett
genomgångsboende i Tempohus. Ett
hyreskontrakt i Tempohus omfattar enligt
politiskt beslut som längst två år.
• Målsättningen är att två-årskontrakten i så stor
utsträckning som möjligt ska överensstämma
med etableringstiden som också är två år.
• Mars-december 2021 löper ca 45 kontrakt i
Tempohus ut. Detta berör ungefär 250
personer.

Nuläge
■

Kungsbacka kommun har ett politiskt beslut om tvåårskontrakt i
Tempohus. Alla som flyttar in får tydlig information om detta.

■

Ingen kommer att bli bostadslös men man kommer behöva
flytta när hyreskontraktet löper ut.

■

Hyresgäster som inte lyckats hitta ett permanent boende har
rätt att ansöka om det som kallas ”tak-över-huvudet bostad”;
samma regelverk för alla invånare i en sådan situation.

■

Barn som flyttar måste inte byta skola. Skolskjuts med linjetrafik
kan beviljas även om de inte går i skolan närmast bostaden.

■

Nya hyresgäster i Tempohus? Nyanlända som har längst tid kvar
på sin etableringstid ska få lägenhet i Tempohus. Betyder i de
flesta fall att nyanlända som mottas i Kungsbacka under 2021
får lägenhet där.
(enligt riktlinjer för integration)

Boplan under etableringstid
■ När de nyanlända skrev på sina 2 års-kontrakt fick de information om att det inte
fanns någon möjlighet till förlängning.
■ Under etableringstidens två år och/eller två-årskontraktsperioden följer varje
hyresgäst en boplan som upprättas i samråd med enheten för Etablering.

■ Boplanen syftar till att hyresgästen ska hitta och flytta till ett permanent boende så
snart som möjligt, men allra senast när två-årskontraktet löper ut.
■ Enheten för Etablering på GA både stöttar och utmanar i bostadssökandet.

Tak-över huvudet bostad
■

Bedömningen är att ca 30 procent av hyresgästerna har tecknat permanenta kontrakt med
andra hyresvärdar. Om antagandet stämmer betyder det att ungefär 39 kontrakt och 180
personer kommer att ansöka om tak-över-huvudet bostad.

■

Att ansöka om och eventuellt beviljas en tak-över-huvudet bostad är myndighetsutövning och
beslut fattas av enheten för myndighet på Gymnasium & Arbetsmarknad.

■

Om vi utgår ifrån att samtliga hyresgäster som ska flytta ut från Tempohus kommer att ha rätt till
tak-över-huvudet och att 30 procent har skaffat permanent boende så kommer alla att få
tillgång till en annan lägenhet.

■

Tak över huvudet boende beviljas max en månad i taget. Bostäder ska sökas i hela landet om
det inte föreligger särskilda skäl tex fast arbete. Då ska bostäder sökas inom rimlig region.

Förskola & Grundskolas arbete
■ Cirka 140 barn berörs - 60 av dessa går i skolan.
■ Berörda familjer får ett kort informationsbrev hem om vad de behöver tänka på när det gäller
plats i förskola & skola; ansöka om ny plats om de inte kan ta sig till förskola och skola från
sitt nya boende.
■ I brevet uppmanar vi att de ska uppsöka modulen på Kompetenscentrum för att få stöd
■ Elever kan gå kvar förutsatt att de kan åka med kollektivtrafik
■ Vid byte av förskola och skola gäller ordinarie rutiner för mottagande, överlämning, regler för
plats etc.
■ För de familjer som inte har kunnat ordna eget boende gäller att ny adress inte blir klar
förrän myndighetsbeslut om ”tak-över-huvudet boende” är taget.
FGs roll är att inom ramen för vårt ansvarsområde erbjuda barn och elever en trygg plats och
god utbildning oavsett förskola eller skola.

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-03-03

§ 43
Tempohus Anneberg

Dnr 2021-00235

Förslag till beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar
informationen i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
De tidsbestämda kontrakten för hyresgästerna i Tempohus, Anneberg löper ut.
Där bor i dagsläget ca 250 personer, däribland ett 60-tal barnfamiljer. Barnfamiljerna
har tillsammans ca 140 barn och flertalet återfinns i dagsläget på för - och
grundskolorna i Anneberg/Älvsåker.
Undervisningssituationen för de ca 60 barnen som idag finns på Älvsåkersskolan
förändras radikalt, när de rycks upp från sin nuvarande undervisningsmiljö och ska
hamna någon annanstans. Älvsåkerskolan har under dessa två år gjort ett fantastiskt
arbete med kartläggning, etablering och undervisning. Detta arbete förefaller vara
ogjort.
Vilka åtgärder tänker Skolchefen vidta för att möta den uppkomna situationen?
Skolchefens svar: Alla skolor i Kungsbacka håller god kvalité. Skolchefen
återkommer med en redogörelse hur man genomför ett överlämnande när elev flyttar
till annan skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-02-09

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kränkande behandling 20210210--20210307
Beskrivning
Nummer
Ankom
2021-00331 2021-03-05 Deligeringsärende A1:1 kränkande behandling
2021-03-03 Anmälan om kränkande behandling
2021-00327 2021-03-03 Delegeringsbeslut A1.1
2021-00325 2021-03-03 Delegeringsärende A1.1. Anmälan om kränkande behandling
2021-00320 2021-02-12 Anmälan om kränkande behandling
2021-00316 2021-02-22 Delegeringsbeslut A1.1 Anmälan om kränkande behandling

Ansvarig
Camilla Lindgren

Enhet
Presseskolan

Behörighet

Klas Mårdh
Ylla Hinsch
Christina Heed
Maria Franzén

Sekretess
Sekretess
Sekretess
Sekretess

2021-00315 2021-02-22 Delegeringsbeslut A1.1 Anmälan om kränkande behandling
2021-00311 2021-02-25 Anmälan om kränkande behandling
2021-02-25 Anmälan om kränkande behandling
2021-00308 2021-02-25 Delegeringsbeslut A1.1

Maria Franzén
Maria Ekberg

Kullaviksskolan
Fjordskolan
Björkrisskolan
Åsaskolan
Kungsbacka
kommun
Iseråsskolan

Sekretess

2021-00307 2021-02-23 Delegeringsbeslut till nämnd A1.1 Kränkande behandling

Mats Lönn

2021-00304 2021-02-21 Anmälan om kränkande behandling Delegationsbeslut A1:1
2021-00301 2021-02-23 Delegeringsärende A1.1 kränkande behandling

Anna-Karin Källén
Kristofer Skogholm

Kullaviksskolan
Kollaskolan
grundsärskola
Kungsbacka
kommun
Presseskolan

Klas Mårdh

Sekretess
Sekretess

Sekretess

Skyddad

Delegeringsbeslut 20210210--20210307
Ankom

Riktning

Beskrivning

Ansvarig

Dok.nr

Diarienr

2021-03-05 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Särö skola. Förordning 2011:15
§§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32193 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Åsa Gårdsskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32186 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Varlaskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32185 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Åsaskolan. Förordning 2011:15
§§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32184 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Hålabäcksskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32183 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Kollaskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32182 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Hedeskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32181 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Kullaviksskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32180 2021-00107

Behörighet

Delegeringsbeslut 20210210--20210307

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Smedingeskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32179 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Kapareskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32178 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Toråsskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32177 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Älvsåkerskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson

32176 2021-00107

2021-03-04 Upprättad

2021-03-04 Upprättad

2021-03-04 Upprättad
2021-03-04 Upprättad

2021-03-04 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Frillesåsskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 - 2021
Maria Andersson
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Fullriggaren Malevik.
Förordning 2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 2021
Maria Andersson
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Flerspråkigt lärande.
Förordning 2011:15 §§ 7 och 11 c. Gäller för veckorna 10-15 2021
Maria Andersson
Delegeringsbeslut A 1.4 - Yttrande till Skolinspektionen
gällande anmälan Hedeskolan, Dnr SI 2021:138
Tove Bender
Delegeringsbeslut A 1.2 - Beslut om åtgärder med anledning
av utredning av klagomål på utbildningen för en elev vid
Kollaskolan 7-9
Tove Bender

32175 2021-00107

32174 2021-00107

32173 2021-00107
32168 2021-00126

Sekretess

32167 2021-00038

Sekretess

Delegeringsbeslut 20210210--20210307
2021-03-03 Arbetsmaterial
2021-03-03 Arbetsmaterial
2021-03-03 Upprättad
2021-03-03 Upprättad
2021-03-03 Upprättad

2021-03-03 Upprättad
2021-03-03 Upprättad
2021-03-03 Upprättad
2021-03-03 Upprättad

2021-03-01 Upprättad
2021-02-25 Upprättad
2021-02-24 Inkommen

2021-02-24 Upprättad

2021-02-24 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

Delegeringsbeslut - standard
Delegeringsbeslut - standard
Delegeringsbeslut A 6.1 - Vittra Forsgläntan ansökan om
tilläggsbelopp för resurs beviljas inte.
Delegeringsbeslut A 6.1 - Vittra Forsgläntan ansökan om
tilläggsbelopp för resurs beviljas inte.
Delegeringsbeslut A 6.1 - Vittra Forsgläntan ansökan om
tilläggsbelopp för resurs beviljas delvis, se beslut handling.
Delegeringsbeslut A 6.1 - Föräldrakooperativet
Tomtebobarnens ansökan om tilläggsbelopp för resurs.
Ansökan beviljas inte.
Delegeringsbeslut A 6.1 - Nova Montessoriskolas ansökan
om tilläggsbelopp för resurs beviljas.
Delegeringsbeslut A 6.1 - Nova Montessoriskolas ansökan
om tilläggsbelopp för resurs beviljas.
Delegeringsbeslut A 6.1 - Nova Montessoriskolas ansökan
om tilläggsbelopp för resurs beviljas.
Delegeringsbeslut B 1 - Stängning av Basunens förskola
under perioden 210301--210303 på grund av smittspridning
och personalbrist
Delegeringsbeslut A 1.4 - Kompletterande yttrande till
Skolinspektionen i ärende SI 2020:2092.
Delegeringsbeslut C 1 - Avtal Gotit - Skolplatsen Anbudsunderlag - Huvudavtal Bilaga C 0
Delegeringsbeslut B 1 - Påskrivet beslut om stängning av
årskurs 7-9 som en åtgärd för att motverka det virus som
orsakar Covid -19 under perioden 210224-210305.
Delegeringsbeslut B 1 - Stängning av Basunens förskola
under perioden 210225-210226 på grund av smittspridning
och personalbrist
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Frillesåsskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c

Maria Andersson
Maria Andersson

32164 2021-00107
32161 2021-00107

Skyddad
Skyddad

Pernilla Holmberg

32157 2020-01947

Sekretess

Pernilla Holmberg

32156 2020-01948

Sekretess

Pernilla Holmberg

32155 2020-01949

Sekretess

Pernilla Holmberg

32154 2020-01950

Sekretess

Pernilla Holmberg

32153 2021-00023

Sekretess

Pernilla Holmberg

32152 2021-00024

Sekretess

Pernilla Holmberg

32151 2021-00025

Sekretess

Maria Andersson

32039 2021-00291

Tove Bender

32015 2020-00594

Hanna Leissner

31997 2021-00305

Maria Andersson

31992 2021-00013

Maria Andersson

31991 2021-00291

Maria Andersson

31973 2021-00107

Sekretess

Delegeringsbeslut 20210210--20210307

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Åsa Gårdsskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Åsaskolan. Förordning 2011:15
§§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Hålabäcksskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Kapareskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Varlaskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Flerspråkigt lärande.
Förordning 2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Älvsåkersskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Kullaviksskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Toråsskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Hedeskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Särö skola. Förordning 2011:15
§§ 7 och 11 c

Maria Andersson

31972 2021-00107

Maria Andersson

31971 2021-00107

Maria Andersson

31970 2021-00107

Maria Andersson

31969 2021-00107

Maria Andersson

31968 2021-00107

Maria Andersson

31967 2021-00107

Maria Andersson

31966 2021-00107

Maria Andersson

31965 2021-00107

Maria Andersson

31964 2021-00107

Maria Andersson

31963 2021-00107

Maria Andersson

31962 2021-00107

Delegeringsbeslut 20210210--20210307

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad

2021-02-23 Upprättad
2021-02-22
2021-02-18
2021-02-18
2021-02-18

Upprättad
Upprättad
Upprättad
Upprättad

2021-02-11 Upprättad

Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Fullriggaren Malevik.
Förordning 2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Smedingeskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut A 10.1 - Beslut delvis distansundervisning
/ fjärrundervisning - Covid 19 Kollaskolan. Förordning
2011:15 §§ 7 och 11 c
Delegeringsbeslut B 1 - Stängning av Basunens förskola
under perioden 210222-210224 på grund av personalbrist
Delegeringsbeslut D7 anställning av lärare förskola.
Delegeringsbeslut D7 anställning av barnskötare.
Delegeringsbeslut nr.D7 anställning av Lärare Förskola
Anmälan delegeringsbeslut nr D6 - anställning av
elevassistent

Maria Andersson

31961 2021-00107

Maria Andersson

31960 2021-00107

Maria Andersson

31959 2021-00107

Maria Andersson
Emma Montalvo
Ylva Johansson
Lena Emilsson

31934
-99
-99
-99

Ulrica Alnebeck

2021-00291
2020-01546
2020-01546
2020-01817

-99 2021-00010

Skyddad

