
 

 

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

2019-08-28 
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 11 september 2019 klockan 

13:30 på Alstermoskolan, Alstermo för att behandla följande ärenden: 

OBSERVERA att barn- och utbildningsnämndens ledamöter samlas 

klockan 13:00 på Alstermoskolan i Alstermo för en visning av skolan. 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 13226  

 

2.  Information från rektor för Alstermoskolan 

Dnr 2019-000010  

Rektor Magnus Assarsson 

3.  Rapportering från gymnasieutskottet 

Dnr 2019-000075  

Margareta Schlee (M)  

4.  Omlokalisering av grundsärskolan i 

Uppvidinge kommun  

Dnr 2019-000047  

Verksamhetschef Elevhälsan Yvonne 

Petersson 

5.  Återrapportering av åtgärder gällande 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 

Elevhälsans medicinska insats 2018 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000045  

Verksamhetschef Elevhälsan Yvonne 

Petersson 

6.  Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård  

Dnr 2019-000099  

Integrationssamordnare Elias 

Ahlström 

7.  Förskolan Svalan 

Dnr 2019-000107  

Rektor Anna Andrén 

8.  Uppvidinge gymnasieskola 

Dnr 2019-000180  

 

9.  Ekonomisk rapport  

Dnr 2019-000012  

Underlag distribueras 6 september 
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Ärende Anteckningar 

10.  Meddelanden  

Dnr 2019-000013  

Presenteras på sammanträdet 

11.  Verksamhetsrapport 

Dnr 2019-000011  

Presenteras på sammanträdet 

12.  Återrapportering av kränkande behandling 

Dnr 2019-000026  

 

13.  Återrapportering av delegationsbeslut  

Dnr 2019-000009  

 

 

Jan Wernström 

Ordförande 

Fanni Nilsson 

Förvaltningskoordinator 
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Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. Uppvidinge grundsärskola flyttas till Åseda med start senast läsåret 

2021/2022 

2. hemställa hos kommunfullmäktige om investeringsbudget om 6 miljoner 

kronor för ombyggnation av Åbacken Åsedaskolan 

3. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram år 2020, 2021 

och 2022 om 345 000 kronor/år för ombyggnation av Åbacken Åsedaskolan      

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick uppdraget på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde i april 2019 § 37 att ta fram ett förslag 

där nuvarande och alternativa lokaliseringar jämförs både verksamhets- och 

kostnadsmässigt.  

Vi står inför ett val att åtgärda bristerna och samtidigt se över de 

pedagogiska och lokalmässiga problemen som finns på särskolan idag.  

För att öka tillgängligheten på grundsärskolan behöver lokalerna anpassas 

efter verksamhetens behov. Det är svårt att ställa två lokaler med så olika 

förutsättningar mot varandra. För att grundsärskolans lokaler i Lenhovda 

ska uppnå likvärdiga lokaler med de som kan bli efter ombyggnation i 

Åbacken Åsedaskolan, krävs nybyggnation eller omfattande ombyggnad av 

befintliga lokaler eftersom lokalen inte är anpassad efter pedagogisk 

undervisning. 

Att dela inriktningarna träningssärskola och grundsärskola ser vi inte som 

en lösning, det kräver personalökning och risk för segregation mellan barn 

och vårdnadshavare.  

Det finns kvalitativa och pedagogiska vinningar i att grundsärskolan är 

placerad i närheten av en F-9 skola. Genom närheten till skolan blir det 

lättare att integrera elever i grundskolans undervisning. På en samlad 

grundsärskola finns det även utökade möjligheter till samlad kompetent 

personal med inriktning utvecklingsstörning. 

Uppvidingehus bedömer att ombyggnation av Åbacken, Åseda är möjligt 

till skolstart läsåret 2021/2022.  
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Ekonomiska konsekvenser 

En preliminär kostnadsberäkning av projektet har gjorts av Uppvidingehus 

under våren 2019.  

Kostnader för Lenhovdaskolan 

Cirka 1,5 miljoner kronor ytskikt, handikappanpassad toalett och 

träningskök.  

Nybyggnation för grundsärskola i Lenhovda ej kostnadsberäknat. 

Kostnader för Åbacken, Åsedaskolan 

4,5 miljoner kronor tillbyggnad, träningskök, ytskikt, utemiljö, 

handikappanpassad toalett.  

Kostnader på 1,5 miljoner kronor tillkommer för ombyggnad av befintliga 

lokaler på Åsedaskolan.                                   

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 37 

Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för elevhälsan, 2019-08-20  

Lokalalternativ, 2019-08-21 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Verksamhetschef Elevhälsan  

Yvonne Petersson 



 

 

Beslutsunderlag 

 

  
www.uppvidinge.se 

 

Lokalalternativ   2019-000047 

    

  

Nuvarande lokal: Lenhovdaskolan.  

Lokalerna i Lenhovda är dåligt anpassade efter verksamheten samt har fått 

ett vite från Arbetsmiljöverket. Lokalerna är inte byggda för pedagogisk 

verksamhet och har många små rum och långa korridorer.  

Åtgärder:  

 anpassa köket till ett träningskök 

 anpassa klassrummen till elevernas behov 

 större handikappanpassad toalett 

 ytskikt i hela lokalen 

Fördelar med att ha kvar grundsärskolan i Lenhovdaskolan: 

 mindre kostnad för ombyggnation 

Alternativ lokal: Åbacken, Åsedaskolan.  

Lokalen är handikappanpassad med större klassrum samt bättre utemiljö.  

Åtgärder:  

 anpassa köket till ett träningskök 

 ytskikt i hela lokalen 

 större handikappanpassad toalett 

 tillbyggnad på ca 75 m2 för träningsskolan 

 ombyggnad av befintliga lokaler på Åsedaskolan till 

fritidshemslokal 

Fördelar med att flytta grundsärskolan till Åbacken, Åsedaskolan:  

 närhet till en F-9 skola 

 bättre anpassade lokaler 

 större anpassad utemiljö  

 pedagogiska fördelar med större rymliga klassrum  

 bättre arbetsmiljö för elever och personal 

 förutsättningar för att skapa en bra och hållbar verksamhet är 

mycket större med dessa lokaler 

 



 

Fel! Dokumentvariabel saknas. 
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Sida 
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2019-04-10 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 37 Dnr 2019-000047  

Omlokalisering av grundsärskolan i Uppvidinge 
kommun  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett förslag där nuvarande och alternativa lokaliseringar 

jämförs både verksamhets- och kostnadsmässigt senast till sammanträdet i 

september.     

Sammanfattning av ärendet 

Grundsärskolan i kommunen står inför stora utmaningar. Lokalerna som 

den förfogar över idag är dåligt anpassade efter verksamheten och har fått 

ett vite från arbetsmiljöverket. Vi står inför ett val att åtgärda bristerna och 

samtidigt se över de pedagogiska och lokalmässiga problemen som finns på 

särskolan idag. Pedagogiskt är köket svår arbetat framförallt med elever 

som sitter i permobiler. Vi ser även att fler elever än idag skrivs in i 

träningsskolan vilket ställer andra krav på miljön än tidigare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag där 

nuvarande och alternativa lokaliseringar jämförs både verksamhets- och 

kostnadsmässigt senast till sammanträdet i september.   

Mikala Gross (V) yrkar bifall till Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Återrapportering av åtgärder gällande 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge 
kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen.   

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i april 2019 § 31 i uppdrag att återrapportera utföranden av 

föreslagna åtgärder med hänsyn till behov, utrymningsvägar och säkerhet.  

Åsedaskolan 

Skolsköterskan är fortfarande kvar i befintliga lokaler. När ombyggnationen 

på Åsedaskolan F-6 är klar frigörs lokaler för att göra en mer central 

placering, en del ombyggnation kan krävas då skolsköterskan måste ha 

tillgång till vatten i sina lokaler.  

Det finns inga möjligheter till utrymningsvägar i nuvarande lokaler därav 

finns behov av trygghetslarm som är kopplat till skoladministratören.  

Älghultskolan 

Älghultskolan har fått ett väntrum mittemot skolsköterskans expedition. 

Medicinskt ansvarig skolsköterska (MLA) är ansvarig för att insynsskydd 

ordnas.  

Lenhovdaskolan 

Lenhovdaskolan har vidtagit åtgärder gällande ljusförhållande och 

pappershållare.  

Nottebäckskolan 

Lokalerna har åtgärdats med en tätningslist insatt i en dörr och lokalerna är 

målade.  

Alstermoskolan 

Alstermoskolan har åtgärdat lokalerna så att sekretessen uppfylls i 

anslutning till skolsköterskan. Det går inte att få till ett väntrum i 

nuvarande lokaler men det är inte längre ett genomgångsrum. 

Uppvidinge gymnasieskola 

Km-touch syntavla är inköpt av Elevhälsan för att användas på flera skolor.  
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Det finns begränsade möjligheter till utrymning genom ett fönster i 

nuvarande lokaler därav finns behov av trygghetslarm som är kopplat till 

skoladministratören. 

Det finns inga möjligheter till utrymningsvägar i nuvarande lokaler därav 

finns behov av trygghetslarm som är kopplat till skoladministratören.  
 

Ekonomiska konsekvenser 

Inköp av trygghetslarm.    

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 31 

Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för elevhälsan, 2019-08-20  

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 

2018 Uppvidinge kommun, 2019-03-01 

Beslutet skickas till 

Yvonne Petersson verksamhetschef för Elevhälsan   

 

 

Verksamhetschef för Elevhälsan 

Yvonne Petersson 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  
  
  
 

  

 
   

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska insats 
Uppvidinge kommun 
 
År 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-03-01 Carina Eveborn Nilsson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
                    Yvonne Petersson Verksamhetschef Elevhälsan 
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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Övergripande mål gällande patientsäkerhetsarbetet är att patientsäkra vår 
verksamhet genom ständigt arbeta med att utveckla vårt ledningssystem, 
vilket bland annat innebär regelbundna uppföljningar av rutiner, 
verksamhetsplan samt egenkontroller av vår verksamhet. Specifika mål för 
patientsäkerhetsarbetet år 2018 har varit: 

1. Att tydligöra ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete för 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) genom att det skrivs i ett 
sammanställande dokument.  

2. Egenkontroll. Verksamhetsbesök med fokus på lokaler, utrustning, 
arbetsmiljö. 

3. Arbeta med processer för nya rutiner gällande syn och remiss för 
medicinsk bedömning vid ansökan till Grundsärskolan 

4. Fortlöpande uppdatering gällande verksamhetsplan (en gång per 
år). 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

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

I dokument ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) i Uppvidinge kommun” finns utförlig 
beskrivning gällande ansvarsfördelning från vårdgivare till 
skolsköterskans/skolläkares ansvar. 

Vårdgivaren barn- och utbildningsnämnden (BUN) har det primära 
ansvaret för att relevanta hälso- och sjukvårdsförfattningar följs. BUN har 
också ansvar för att det finns ett ledningssystem samt utser 
verksamhetschef för EMI. BUN har utsett en verksamhetschef enligt 
riktlinjer. Verksamhetschefen har ansvar gällande flera delar i det 
systematiska kvalitetsarbetet, den löpande verksamheten, avvikelser, 
personal, personuppgiftshantering, samverkan och information finns att 
läsa i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete gällande Elevhälsans 
medicinska insats (EMI) i Uppvidinge kommun 2018. I det fall 
verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens kan enligt 30 § HSL 
verksamhetschef uppdra åt sådan befattningshavare inom verksamheten 
som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 
ledningsuppgifter (medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA). 
Verksamhetschefen för Elevhälsan i Uppvidinge kommun har inom sin 
befattning gett uppdrag till en skolsköterska i verksamheten att 
tillsammans med verksamhetschefen arbeta med det medicinska 
ledningsarbetet där också kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ingår. I 
uppdraget ingår bland annat att skapa processer och rutiner inom de olika 
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områdena som ingår i skolsköterskans arbete vilket också ska tydliggöra 
patientsäkerhetsarbetet. MLA har också ansvar att tillsammans med 
verksamhetschef ta emot avvikelserapporter och klagomål samt starta 
utredning/analys kring avvikelsen samt Lex Maria anmälan till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Rektor har ansvar gällande skolans systematiska kvalitetsarbete, en del i 
kvalitetsarbetet är att skolans elever får tillgång till elevhälsa samt att 
elevers behov av särskilt stöd skyndsamt utreds samt att stöd ges när 
behov finns.  

Ytterst har alla skolsköterskor samt skolläkare i kommunen ett eget ansvar 
i patientetsäkerhetsarbetet. Det är allas ansvar att rapportera avvikelser där 
man kan se en risk för vårdskador eller händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada. 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts 
under året 

SOSFS 2011:9 5 kap 2 § 

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten samt kontroll av att processer och rutiner som ingår i verksamhetens 
ledningssystem. 

Genomförda egenkontroller av verksamheten år 2018:  

Under höstterminen 2018 har MLA gjort verksamhetsbesök på samtliga 
skolor i kommunen samt skolsköterskor har också svarat på enkät gällande 
arbetsmiljön från verksamhetschef. Resultat redovisas under rubrik 
”Resultat” i slutet av dokumentet. 

Genomgång av verksamhetsplan/beskrivning och revidering av 
verksamhetsplanen gjordes tillsammans med samtliga skolsköterskor efter 
höstterminen 2018. Kontrollfrågor som lyfts i samband med genomgång är: 
Har vi inom elevhälsans medicinska insats hunnit med det som ligger inom 
vår verksamhetsbeskrivning, genomfört hälsobesök, vaccinationer och 
uppföljningar?  Genom tidigare utarbetat underlag för utvärdering av 
läsåret gällande hälsobesök samt vaccinationer fick vi en säkrare 
resultatredovisning. 

Uppföljning av äldre rutiner samt genomgång inom vilka områden rutiner 
saknas är ett ständigt pågående arbete men tydliggörs framförallt vid 
utvärdering av verksamhersplanen vid läsårsslut samt när 
patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse skrivs.  

Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Kompetensutbildning: 
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Kompetensutbildning är en del i patientsäkerhetsarbetet för att få ökade 
kunskaper inom olika områden så att vi på bästa sätt ska kunna möta 
eleverna i olika situationer, både när det gäller fysiskt, psykiskt och socialt 
mående. Utbildningar och föreläsningar som vi har varit på under 
verksamhetsåret 2018 är:  

Samverkans utbildning i kommunen gällande Samsjuklighet med heldags 
träffar under vår- och hösttermin 2018. 

Föreläsningsdag Växjö digitalanvändning i skolan februari 2018. 

Utbildning gällande kvalitet- och patientsäkerhetsarbete Växjö 6-7/2-2018 
(MLA och verksamhetschef). 

Deltagit i skolsköterskekongress Stockholm 19-20/04-2018 

En dag om Barns och Ungdomars hälsa 24/9- 2018, Region Kronoberg 
Växjö. 

Kursdag Stockholm Krav på skolan som vårdgivare, 16/10-2018 (MLA och 
verksamhetschef). 

Föreläsning GDPR Åseda, 29/10 -2018 

Kommungemensam utbildningsdag gällande Neuropsykiatriska 
sjukdomar.  

Övrigt patientsäkerhetsarbete som har bedrivits under föregående 
kalenderår samt åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. 

Nya eller uppdaterade rutiner 

Uppdaterad Generell läkemedelslista samt generella 
behandlingsanvisningar vid akuta åtgärder, länsgemensamma anvisningar 
klar 2018. 

Ny rutin Remiss medicinsk bedömning vårterminen 2018. Process pågår 
gällande uppdatering av denna rutin. 

Ny rutin samt checklista gällande nyanställd personal. 

Handlingsplan samverkan Vårdcentral och EMI uppdaterad maj 2018. 

Verksamhetsplan samt lagkravslista uppdaterad augusti 2018. 

Rutin vaccination, läkemedel, ryggscreening samt arbetsbeskrivning för 
verksamhetschef, MLA och skolläkare uppdaterad. 

Medicinteknik 

Årlig kontroll medicintekniska produkter på varje skola genomförd 19/11 
2018. Rutin gällande medicintekniska produkter är uppdaterad. 
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Personal 

Det finns tre skolsköterskor anställda i kommunen, alla har yrkesspecifik 
utbildning. 

Patientsäkerhetsberättelse.  

Patientsäkerhetsberättelse samt verksamhetsberättelse är skriven. Här 
tydliggörs hur vi i dag jobbar med patientsäkerheten men också vilka 
brister som finns och vad vi framöver behöver jobba med i vårt 
patientsäkerhetsarbete. Nya mål för kommande år redovisas i slutet av 
detta dokument 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 

SOSFS:2011:9, 5 kap.1§ 

Inom verksamheten ska vi fortlöpande bedöma om det finns risker för att 
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. 
Skolsköterskorna har regelbundna träffar var 14:e dag, vid dessa träffar 
diskuteras vår verksamhet och rutiner. Skolsköterskorna får också 
möjlighet till kollegial handledning gällande arbetsuppgifter man kan 
känna sig osäker inför, detta är en del i att identifiera och förebygga att fel 
görs gällande arbetsuppgifter inom verksamheten. Risker har identifierats 
exempelvis väntelista för elever på de olika skolorna.  Risker även 
identifierade gällande trygg arbetsmiljö för några av skolsköterskorna samt 
att loggkontroller inte genomförts i journalsystemet. Riskanalys är inte 
genomförd, detta planeras för kommande år 2019. 

Den årliga genomgången av verksamhetsplanen är också en del i arbetet 
där man identifiera risker. 

Varje skolsköterska är skyldig att rapportera till verksamhetschef eller 
MLA om de upptäcker brister i verksamheten. Ansvar ligger sedan på 
dessa att utreda och vidta eventuella åtgärder. 

Riskanalys inom vår verksamhet är något som måste förbättras. 

Rutiner för händelseanalyser 

SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

Riktlinjer finns nedskrivna gällande avvikelsehantering och rutiner för 
händelseanalys (ligger i skolsköterskornas hand/metodbok). En avvikande 
händelse är allt som inte stämmer med rutin för förväntat vårdförlopp. 
Avvikelserapporten ska i första hand fokusera på vad som har inträffat. 
Avvikelserapporten ska skrivas på fastställd blankett för att sedan lämnas 
till MLA som har skyldighet att tillsammans med verksamhetschef utreda 
händelsen. Som stödmall vid risk och händelseanalys används ” Handbok 
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för patientsäkerhetsarbete”( Socialstyrelsen, SKL med flera). 
Slutsatserna/resultatet av en händelseanalys ska rapporteras tillbaka till 
berörd personal.  

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40 7kap. 1§ 

Det har inte gjorts någon granskning eller loggning av skolsköterskornas 
journalföring 2018. Detta på grund av chefsbyte samt 
administrativa/tekniska svårigheter att få behörighet gällande 
loggkontroller. Verksamhetschef har ansvar för loggkontroller. 

Vi använder Cosmic journalsystem, sammanhållen journalföring 
tillsammans med Region Kronoberg. För tillträde till systemet krävs 
personligt inloggningskort samt personligt lösenord. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap.6§ 

Samverkan inom den egna verksamheten sker på olika sätt. Elevhälsans 
medicinska insats är en del i hela kommunens Elevhälsa där också 
kuratorer, specialpedagoger samt psykolog (i dagsläget köps in) ingår. 
Kommunens gemensamma elevhälsogrupp (elevhälsan) har regelbundna 
träffar. Elevhälsans representanter finns också ute lokalt på varje skola och 
ingår i skolornas elevhälsoteam (EHT) som har träffar varje eller varannan 
vecka. Vid EHT lyfts elevärende där det finns signaler av olika slag som ger 
oro att eleven inte når målen i skolan. Beroende på vilken problematik det 
gäller, socialt, pedagogiskt, psykologiskt och medicinskt sätts åtgärder in 
för att hjälpa eleven. Elevhälsoteamen fungerar olika och med olika kvalité 
på de olika skolorna. Elevhälsoplan för ett gemensamt synsätt gällande 
elevhälsoarbetet i kommunen är under utarbetning. 
Efter hälsobesöken i årskurs 4 och 7 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. Resultat redovisas till klasslärare, rektor, och 
övriga i skolans elevhälsoteam. 
Vi använder Cosmic journalsystem vilket innebär sammanhållen 
journalföring tillsammans med Region Kronoberg. Genom detta har vi 
möjlighet att via Messenger skicka meddelande till varandra i elevärende. 
Detta har förbättrat samverkan med exempelvis BUP, barnhabiliteringen, 
vårdcentralerna och barn- och ungdomsmottagningen. Via sammanhållen 
journalföring kan vi också läsa varandras journaler samt via gemensam 
läkemedelslista kan vi följa givna vaccinationer samt övriga läkemedel. 

Nya överenskommelser gällande samverkan har trätt i kraft år 2018: 
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Överenskommelse för samverkan vid utredning mellan Barn och 
ungdomshabiliteringen i Region Kronoberg och Elevhälsan i Kronobergs 
läns kommuner 2018-2020. 

Överenskommelse mellan Barn – och ungdomspsykiatrin, Barn-och 
ungdomshabiliteringen och Elevhälsan i Kronobergs län gällande 
utredningar avseende NPF-utredningar 2018-2020. 

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg 
och länets social- och skolförvaltningar. 

Vi har sedan tidigare en samverkans/handlingsplan mellan vårdcentralerna 
i kommunen (uppdaterad 2018) samt hälsocentralen Falken (uppdaterad 
2017) gällande invandrade/asylsökande barn.  

Samverkan med länets folktandvård. Vi har gemensamt skrivit ihop ett 
informationsblad gällande tandolycksfall i skolan, uppdateras efter behov. 

Nätverksgrupp för medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor i länet 
startade hösten 2018. Denna samverkan är mycket viktig för att elevhälsans 
medicinska insats ska bli så likvärdig som möjligt på alla länets skolor. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter., 

SFS2010:659, 6 kap. 4§, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3§ 

Skolsköterska och skolläkare är skyldig att rapportera vårdskada eller risk 
för vårdskada till MLA som ansvarar för att utredning startar samt att 
verksamhetschef blir informerad. Gällande hur personalen rapporterar 
risker och händelser hänvisas till tidigare rubrik ovan ” Rutiner för 
händelseanalys”.  Lex Maria anmälan ska göras till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) efter att utredningen av avvikelserapport är klar och att 
den visar att händelsen har inneburit allvarlig vårdskada. Ingen Lex Maria 
anmälan är gjord under året. 

Via kommunens hemsida finns också möjlighet för elever, vårdnadshavare 
och allmänhet att lämna klagomål eller synpunker på vår verksamhet, via 
sidan ”Tyck till” Inga klagomål har inkommit via detta system till vår 
verksamhet under 2018. 

Under år 2018 har det inkommit en avvikelseserapport gällande negativ 
händelse medicinkylskåp Åsedaskolan där kylskåpet var felinstallerat. 
Händelsen är utredd. 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6§ 

Vid inkomna klagomål, rapporter eller synpunkter görs en händelseanalys 
eller riskanalys beroende på ärendets innehåll. 
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Resultat av sammanställning och analys redovisas till Elevhälsans 
verksamhetschef samt till skolsköterskorna under löpande arbetsgång. 
Redovisning skickas också till elever och anhöriga i de fall klagomål 
kommit in från dem. Verksamhetschef i samverkan med ledningsansvarig 
skolsköterska ansvarar för sammanställning och att inkomna synpunkter 
analyseras. 

Åtgärder som bör vidtas diskuteras och bestäms gemensamt. Slutrapporten 
sparas i skolsköterskornas handbok/metodbok under rubrik 
avvikelserapport. 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4§ 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall patient och anhöriga ges 
information. När det gäller Elevhälsans medicinska insats skickar vi alltid 
ut informationsblad inför hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 
och årskurs 7. Där ges information om vad som ingår i hälsobesöket. Via 
utskickade hälsofrågor till vårdnadshavare kan vi också samverka gällande 
hälsofrågor inom det medicinska, pedagogiska, sociala och psykosociala 
området. Vi har också samverkan när det gäller vaccinationer, information 
går alltid ut till elev och vårdnadshavare när det gäller vaccinationer samt 
att vårdnadshavare måste ge sitt medgivande till att vaccination ges. 
Föräldrarna och eleverna har alltid möjlighet att nå oss via telefon eller 
mail vid frågor. Eleverna har också möjlighet att framföra åsikter när vi har 
”öppen mottagning” på skolorna. Skolsköterskorna finns också med på 
föräldramöten, då har föräldrarna möjlighet att framföra åsikter. 

Vart tredje år gör vi också en uppföljning av vårdnadshavares och elevs 
uppfyllda förväntningar och bemötande vid hälsobesöket i förskoleklass, 
genom enkätfrågor. 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

1. Under år 2018 har Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
gällande Elevhälsans medicinska insats, skrivits ner i ett 
sammanställande dokument.  Ledningssystemet är fastställt i BUN 
februari 2019. 

2. Egen kontroll av verksamheten gällande verksamhetsbesök med 
fokus på lokaler, utrustning och arbetsmiljö har genomförts hösten 
2018. Resultat och redovisning, se bilaga. 

3. Process gällande rutin synundersökning är påbörjad men inte 
slutförd. Besök inplanerad på ögonmottagningen januari 2019 för 
information och råd gällande synundersökning. Rutiner för 
synundersökning planeras länsgemensamt och lyfts på 
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nätverksträff för ledningsansvariga skolsköterskor februari 2019. 
Rutin ”Remiss för medicinsk bedömning gällande Särskolan” är 
påbörjad hösten 2018 tillsammans med MLA Växjö. 
Sammanställning innehåll remiss klar, saknas checklista. 

4. Fortlöpande uppdatering av verksamhetsplan för elevhälsans 
medicinska insats är genomförd enligt riktlinjer. I samband med 
detta även utvärdering för läsåret 2017/2018 gällande givna 
vaccinationer samt hälsobesök. Underlag för utvärdering är 
uppdaterad för ett säkrare resultat. Observandum är att 
resultatredovisning följer läsåret och inte verksamhetsåret 2018 som 
gäller för patient- och kvalitetsberättelsen. Detta för att underlätta 
en tydlig redovisning. 

Alla elever har enligt riktlinjer blivit erbjudna vaccination i årskurs 
2 (mässling, påssjuka, röda hund, MPR), årskurs 6 (Humant 
papillomvirus HPV) årskurs 8 (stelkramp, difteri, kikhosta, DTP). 
Gällande MPR är samtliga elever vaccinerade förutom en elev som 
tackat nej. Sju elever/flickor årskurs 6 har tackat nej till vaccination 
mot HPV övriga tackat ja. Äldre flickor som kommit via 
invandring/asyl har också fått erbjudande. Två av 20 flickor har 
tackat nej. Årskurs 8 vaccination DTP har två elever tackat nej, 
övriga är vaccinerade. Övriga kompletterande vaccinationer är 
också erbjudna till asyl/invandrar elever där i stort alla har tackat ja. 
Det händer att eleven flyttar innan vaccination hinner ges. Vid 
läsårsslut är nästan alla i fas gällande kompletterande vaccinationer, 
finns enstaka elever som inte har fått sin vaccination på grund av att 
eleven har börjat sent på terminen. Vaccinationstäckning får anses 
god men målet är 100 %. 

Hälsobesök förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4:                                                        
Alstermoskolan: samtliga elever varit på hälsobesök under läsåret 
förutom två elever som flyttade innan hälsobesöket. 

Nottebäckskolan: samtliga elever varit på hälsobesök. 

Lenhovdaskolan: samtliga elever varit på hälsobesök, förutom en 
elev som flyttat. 

Åsedaskolan: förskoleklass har 2 elever ej varit på hälsobesök, 
planeras hälsobesök årskurs 1. I årskurs 2 och 4 har samtliga elever 
varit på hälsobesök. I årskurs 7 har samtliga elever förutom 2 som 
tackade nej. 

Älghultskolan har samtliga elever årskurs 7 varit på hälsobesök. 

Gymnasiet har i stort sett samtliga elever i årskurs 1 varit på 
hälsobesök. Det är svårt att få en säker uppskattning då eleverna 
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flyttar fram och tillbaka mellan olika gymnasieskolor. Rapport till 
skolsköterskan angående in och utflyttningar missas. 

Elever på särskolan följs oftast via barnhabiliteringen men 
vaccinationer ges i skolan enligt riktlinjer. Två elever har tackat nej 
till vaccination en MPR och en DTP.  

Nyinflyttade asyl/invandrar elever: 
Under läsåret har de flesta elever varit på inskrivnings/hälsobesök i 
kommunen förutom fyra elever på Åsedaskolan. Tre av dessa elever 
började i slutet på terminen. 

Övergripande mål och strategier för 2019. 

SFS 2010:659,3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap.1§ 

1. Start kollegial journalgranskning.  

Strategi: Egenkontroll. Bedömning att journaler skrivs objektivt och 
utan kränkande inslag. Använder vi rätt sökord? Mall för 
journalgranskning ska tas fram. 

2. Start granskning behörighet i journalsystemet via loggkontroller. 

Strategi: Ny chef för Barn och utbildningsförvaltningen är anställd 
som har behörighet för att ge underlag så att systemet för 
loggkontroll kan komma i gång. Verksamhetschef följer upp detta. 

3. Säkra väntelistorna för elever till skolsköterskan. 

Egenkontroll: I dag finns olika system för hur eleverna sätts upp på 
väntelista vilket innebär att uppföljning av elev kan missas om ny 
skolsköterska kommer till skolan. Riktlinjer ska utarbetas. 

4. Påbörjade processer gällande rutin synundersökning samt rutin 
medicinsk bedömning grundsärskolan ska färdigställas. 

5. Start utvärdering av hälsobesök årskurs 4. 

Strategi: Egenkontroll av hälsobesöken. Utfört enligt riktlinjer? 
Utvärdering genom enkätfrågor till elever. 

6. Starta process gällande ny rutin tillväxt. 
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Inledning/syfte 

Verksamhetsbesök är en del i kvalitetsarbetet och egenkontroll av 
verksamheten. Som stöd/ underlag till verksamhetsbesöket har dokument 
Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats (utarbetat av Riksföreningen för 
Skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen 2017-07-05) används.  
Främst har fokus lagts på lokaler och utrustning samt arbetsmiljö och 
säkerhet. Frågor som lyfts utifrån – kvalitetsmått är: 

• Har verksamheten lokaler som uppfyller kraven för sekretess? 
• Har verksamheten lokaler som uppfyller krav på golvyta, 

tillgänglighet för alla elever och tillgång till vilorum? 
• Har verksamheten lokaler som uppfyller kraven på hygien? 
• Finns rutin/avtal för hantering av riskavfall? 
• Har verksamheten den utrustning som behövs för dess omfattning? 
• Finns rutin för kontroll/tillsyn av medicintekniska produkter? 
• Utrustning som ska finnas i lokalen är: Stetoskop, otoskop, 

reflexhammare, blodtrycksmanschett, våg, längdmätare, syntavla, 
audiometer, scoliometer, orchidometer, journalarkiv, kylskåp för 
vacciner, undersökningsbrist, förstoringslampa. 

Verksamhetsbesök 

Redovisning följer från respektive skola. Gemensamt för alla skolor är att 
det finns rutin för hantering av riskavfall samt rutin för kontroll/tillsyn 
medicintekniska produkter. Dessa hittar man i den lokala handboken för 
elevhälsans medicinska insats. Samtliga skolsköterskor har kännedom om 
dessa. Kontroll av medicintekniska produkter görs en gång/år. Senast 
kontroll genomfördes 181119 på samtliga skolor. All utrustning som 
kontrollerades var godkänd.  Alla skolsköterskor som är anställda har 
yrkesspecifik kompetens. Skolläkare köps in, har inte yrkespecifik 
kompetens. Skolsköterskorna känner till verksamhetsplanen 
handboken/metodboken och de rutiner som finns där. Det har varit byte av 
skolsköterska på Åsedaskolan under höstterminen 2018. Vilket innebar 
sporadisk tjänstgöring på skolan from 180915 fram till 181201 då ny 
skolsköterska anställdes. I dagsläget är arbetsbelastning hanterbar för 
samtliga skolsköterskor men vissa förändringar kan eventuellt behövas 
framöver.  

Åsedaskolan 

Uppfyller krav gällande tillgänglighet, tillgång till vilorum. Lokalen ligger 
på markplan i separat byggnad. I samma byggnad finns också kurator. 
Dörren till skolsköterskans rum är inte fullt ljudisolerad, samtal inifrån 
rummet hörs men otydligt vad som sägs. För övrigt ingen möjlighet för 
insyn av obehöriga då endast små fönster finns i takhöjd. Golvytan är 
tillräcklig men liten gällande plats för utrustning samt funktions- och 
motorikkontroller. Syn bedömning från längre avstånd, 5m går inte att 
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genomföra i lokalen.  All utrustning som krävs för att utföra hälsobesök 
och screeningundersökningar finns. Lokalen är utrustad med vatten och 
diskbänk. Låsbart medicinskåp samt medicinkylskåp finns. Låsbar 
journalvagn samt låsbart och brandsäkert journalskåp. Journalvagn  
mindre brandsäkert.  Toalett finns i nära anslutning till lokalen. Litet 
väntrum finns utanför lokalen. 

När det gäller arbetsmiljön finns det en stor riskfaktor om skolsköterskan 
utsätts för hot och våld. Det finns ingen alternativ flyktväg ut, lokalen 
ligger också avsides. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS: 

Lokalen behöver bytas ut främst på grund av att flyktväg saknas men det 
krävs också större golvyta samt bättre isolering gällande sekretess vid 
samtal. Process har pågått några år gällande byte av lokal men inget är 
åtgärdat i dagsläget.  

Älghultskolan 

Uppfyller krav gällande tillgänglighet samt golvyta. Stor lokal med ett 
sidorum. Ligger i markplan. Sekretess gällande ljudnivå vid samtal är okey 
då samtal förs längre in i lokalen. Finns risk för insyn då det är stora 
fönster, dessa är delvis täckta med insynskyddad film för fönstret. Kan 
ibland vara störande ljud utifrån när hörseltest ska genomföras. Lokalen är 
utrustad med vatten och diskbänk. Finns också toalett i anslutning till 
lokalen. All utrustning finns efter senaste inköp, förstoringslampa i slutet 
av året. Det finns också digital syntavla (KM-touch) med möjlighet för 
närsynthetstester. KM-touch tavlan kan även användas på andra skolor i 
kommunen. Kylväska samt kylklamp för transport av vaccin finns. 
Medicinkylskåp finns. Läkemedel förvaras i brandsäkert och låsbart 
arkivskåp.  Journaler förvaras  i  låsbart och brandsäker journalvagn. 
Vilorum finns på skolan men inte i direkt anslutning till skolsköterskans 
lokal men i dess närhet. Det saknas väntrum för eleverna. Lokalen ligger i 
direkt anslutning till en korridor i skolan, detta medför att eleven inte alltid 
kan känna sig sekretess skyddade när de vill besöka skolsköterskan. 

Gällande hot och våld finns det alternativ flyktväg ut antingen genom dörr 
i närliggande rum eller via fönster. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Insynsskydd på de fönster där det saknas. 

Önskvärt ett väntrum i anslutning till skolsköterskans expedition. 

Lenhovdaskolan 

Skolsköterskan har flyttat till ny lokal sommaren 2018. Lokalen ligger i 
källarplan. Lokalen är tillgänglig även för funktionshindrade då det finns 
hiss.  Det finns möjlig flyktväg genom mindre fönster som sitter högt upp 
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vid skrivbordet, dock inte den snabbaste vägen. Kurators rum ligger vägg i 
vägg med skolsköterskans, ljudisolering mellan dessa rum fungerar inte 
fullt ut. Skratt och samtal men inte vad som sägs i samtalet hörs mellan 
väggarna. Det finns inget väntrum, eleverna får sitta i korridoren utanför 
rummet. Skolsköterskans rum ligger avsides i källaren där inte så många 
passerar.  Lokalen uppfyller krav gällande golvyta samt all utrustning 
finns. Vatten och diskbänk finns, saknas pappershållare. Förstoringslampa 
saknades vid verksamhetsbesök men är nu inhandlad.  Låsbart 
medicinskåp samt, medicinkylskåp finns. Låsbart brandsäkert journalskåp 
finns.  Vilorum finns på skolan en bit ifrån skolsköterskans rum men liggen 
på samma nivåplan. Toalett finns i närheten av lokalen. Gällande 
arbetsmiljö saknas skrivbordsljus. Personal från Previa 
(företagshälsovården) har varit för bedömning av rätt ljusförhållande vid 
användning av dator. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Inköp och uppsättning av pappershållare 

Följa upp utförda åtgärder gällande ljusförhållande vid skrivbord/dator. 

Nottebäckskolan 

Två små rum med liten golvyta och dåliga möbleringsmöjligheter.  
Funktions och motorik kontroll måste delvis genomföras i korridor utanför 
rummet. Ingen bra lokal gällande att ha samtal i, svår möblerat. Lokalen 
ligger för övrigt centralt i skolan. Sekretess ej tillförlitlig, ingen ljudisolerad 
dörr in till rummet även glipa mellan dörr och golv i rummet bredvid. 
Väntrum i korridoren, finns ett litet grupprum i närheten av 
skolsköterskans rum. Utrustning som krävs vid hälsobesök och screening 
undersökning finns förutom audiometer. I dagsläget transporterar 
skolsköterskan audiometern mellan olika skolor. Rinnande vatten och 
toalett finns i anslutning till rummet. Diskbänk saknas. Utrymningsväg via 
mindre fönster är möjlig men inte effektiv. Skrivbord saknas, använder i 
dag en arbetsbänk som skrivbord, sitter med ryggen mot ingången. Saknar 
skrivbordslampa för övrigt bra ljus i lokalen. Låsbart medicinskåp samt 
medicinkylskåp finns. Låsbar mindre brandsäker journalvagn finns. 
Brandsäkert arkivskåp saknas. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Inköp av audiometer, är genomfört. 

Vaktmästare är kontaktad gällande stänga en av dörrarna till rummet och 
sätta skydd hela vägen ner till golvet. Tätningslist till den andra dörren. 
Rummet ska också målas.  

Framöver planera för en mer ändamålsenlig lokal. 

Inköp brandsäkert arkivskåp? Pappersjournaler minskas efterhand då 
elektronisk/datastyrd journalsystem används i dagsläget.  
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Alstermoskolan 

Lokalen ligger på andra våningen intill skolans matsal. Lokalen är 
tillgänglig för alla då det finns hiss.  Rummet uppfyller inte helt kravet på 
sekretess.  Det finns ett rum som ligger innanför skolsköterskan rum, det 
händer att folk kommer och vill passera rummet. Ljudisolering är inte helt 
optimal mellan dessa rum men det har blivit lite bättre sedan list kommit 
till vid nederkanten av dörren. Möjlighet till flyktväg finns ut genom detta 
rum om hotbild uppstår.  Det förekommer också störningar utanför lokalen 
med mycket prat när eleverna ska äta, vilket innebär att hörseltest inte kan 
genomföras vid lunchtid på skolan.  Utanför lokalen bedriver också PRO 
verksamhet. Rummet används även av förskolelärare på fredagar. Golvyta 
något litet vid bedömning gällande motorik och funktionskontroller, går att 
använda korridor utanför rummet. All utrustning finns efter senaste inköp 
av förstoringslampa. Det finns tillgång till vatten men ingen diskbänk. 
Toalett finns i nära anslutning till rummet. Vilorum saknas på skolan, det 
finns soffor i korridor i anslutning till elevernas klassrum. Väntrum saknas, 
elever får stå utanför dörren och vänta.  Brandsäkert och låsbart medicin 
och arkivskåp finns. Låsbar journalvagn mindre brandsäker finns. 
Medicinkylskåp saknas men det finns ett vanligt kylskåp. Ingen medicin 
förvaras i detta kylskåp förutom vaccin som förvaras några timmar i 
anslutning till vaccinering. Vaccin transporteras i kylväska till skolan de 
dagar vaccinering sker. Saknar höj och sänkbart skrivbord. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Önskvärt med väntrum, fullständig sekretess saknas då obehöriga har full 
insyn i vilka som går till skolsköterskan. 

Höj och sänkbart skrivbord framöver. 

Uppvidinge gymnasieskola 

Lokal ligger längst in på skolan, dålig placering av rum ur säkerhetsaspekt. 
Flyktväg möjlig genom fönster, kan vara svårt att öppna. Lokalen är dock 
tillgänglig för alla. Saknar väntrum, men ligger lite avsides från de övriga 
skollokalerna. Golvyta liten går inte att göra korrekt synmätning på 3m 
avstånd. Har rinnande vatten/tvättställ på rummet och toalett i anslutning 
till rummet. Saknar diskbänk. All utrustning finns. Låsbar journalvagn 
mindre brandsäker, låsbart medicinskåp samt medicinkylskåp finns. 
Brandsäkert arkivskåp saknas. Det finns vilorum på skolan men inte i 
anslutning till skolsköterskans lokal. Skrivbord, arbetsstol fungerar bra. 

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS 

Se över flyktväg. 

Inköp Km-touch syntavla för godkänd syntest om det inte finns utrymme 
för större lokalyta. 

 



 

Fel! Dokumentvariabel saknas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-10 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 31 Dnr 2019-000045  

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 
Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge 

kommun. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att återrapportera utföranden av föreslagna åtgärder med hänsyn 

till behov, utrymningsvägar och säkerhet vid sammanträdet i september.   

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.   

I Ledningssystemet för det sytematiska kvalitetsarbetet gällande 

Elevhälsans medicinska insats ingår att årligen skriva en Patientsäkerhets- 

och kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:19). Patientsäkerhetsberättelsen är en 

del i att systematiska följa upp och utvärdera föregående års mål och 

verksamhet. Övergripande mål för 2018 var att kvalitetssäkra 

verksamheten, nytt ledningssystem, egenkontroll – verksamhetsbesök, 

arbeta med processer och rutiner.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 

för Elevhälsans medicinska insats 2018 Uppvidinge kommun.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C) tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden ger 

barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera utföranden 

av föreslagna åtgärder med hänsyn till behov, utrymningsvägar och 

säkerhet vid sammanträdet i september.  

Mikaela Gross (V) yrkar bifall till Torbjörn Gustafssons (C) tilläggsyrkande.      

Beslutsgång 

Proposition 1 
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Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.   

Proposition 2 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 

enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) tilläggsyrkande.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av verksamhetschef för Elevhälsan, 2019-03-13  

Patientsäkerhets och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 

Uppvidinge kommun år 2018, 2019-03-01   

Beslutet skickas till 

Yvonne Petersson verksamhetschef för Elevhälsan 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla dialogen 

med Uppvidingehus  

2. Barn – och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

Uppvidingehus ha regelbundna uppföljningar av fastighetsskötsel och 

lokalvård         

Sammanfattning av ärendet 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2019 § 52 fick barn- 

och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en utredning av 

fastighetsskötsel och lokalvård avseende hur förskolor och skolor upplevt 

verksamheten efter att den överfördes från barn- och 

utbildningsförvaltningen till Uppvidingehus. Utredningen har genomförts 

genom att ha intervjuer med de rektorer, med undantag för rektorn för 

Åsedaskoaln F-6, vars enheter har lokalvård och fastighetsskötsel från 

Uppvidingehus. Intervju har även genomförts med Uppvidingehus VD.  

Förskolechefernas och rektorernas synpunkter på fastighetsskötsel och 

lokalvård varierar. Gemensamt för de förskolor och skolor där det fungerar 

bra är att de upplever att dialogen och kontakten mellan förskolor och 

skolor och lokalvårdarna är bra. Det finns en flexibilitet i lokalvården och 

att den anpassas till behoven som finns. På förskolor och skolor där det 

fungerar sämre beskrivs dialogen som bristfällig i olika led, och oklarheter 

hur lokalvården ska utföras. De flesta förskolechefer och rektorer har 

uttryckt mer tillfredställelse gällande fastighetsskötseln med relativt god 

tillgänglighet och att arbetet utförs med service och kvalité. Var 

fastighetsskötseln och lokalvården organisatoriskt placeras är av mindre 

betydelse. Det centrala är att det fungerar för verksamheten och en god 

kommunikation med deras respektive arbetsledningar finns. 

Uppvidingehus VD säger att man nu gör en organisationsförändring från 1 

oktober 2019 som ska skapa en tydligare struktur. För att öka 

tillgängligheten förstärks lokalvårdens arbetsledarfunktion med en 

medarbetare, och uppdelningen blir att en arbetsledare ansvarar för södra 

kommundelen och en för norra kommundelen. Vad det gäller ekonomiska 

intäkter för lokalvård, så går eventuellt överskott tillbaka till kommunen.  

 

För att kommunikationen kring fastighetsskötsel och lokalvård ska fungera 

bättre framöver behövs en närmare dialog kring förväntningar och 

förutsättningar mellan förskolorna och skolorna och Uppvidingehus. Barn- och 
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utbildningsförvaltningen och Uppvidingehus bör ha regelbundna och 

gemensamma uppföljningar, åtminstone i början efter 

organisationsförändringen, så att båda parter får samma information och kan 

utvärdera verksamheten. Om det uppstår oklarheter är det viktigt att barn- och 

utbildningsförvaltningen och Uppvidingehus så snart som möjligt återkopplar 

till varandra.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av integrationssamordnare, 2019-08-26  

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-05-08 § 52 

Sammanställning av intervjuer 2019-08-20 

Uppvidingehus städmanual ”städning ska i huvudsak ske enligt 

nedanstående fyra nivåer” 

Förändring lokalvårdsverksamheten, Uppvidingehus 2019-04-08 

Avtal om förvaltning av kommunala fastigheter 2013-11-11 

Tilläggsavtal till Avtal om förvaltning av kommunala fastigheter 2016-09-23 

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Barn- och utbildningsförvaltningen     

 

 

Integrationssamordnare 

Elias Ahlström 

 



            
           Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård 

 
 

190520 
Intervju med rektor Ann Axelsson,  
Förskolorna Gläntan och Björkåkra  

Hur fungerar fastighetsskötsel och lokalvård avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet? 

Lokalvård 

Björkåkra 
Ann beskriver att sen de fick en ”egen” lokalvårdare har det fungerat utmärkt avseende 
kvalité, servicegrad och tillgänglighet. Lokalvårdaren är anställd genom Uppvidingehus, 
men det har mindre betydelse. Viktigare är att personen är knuten till en arbetsplats, i det 
här fallet Björkåkra förskola. Om lokalvårdaren har samma arbetsplats tar han eller hon 
större ansvar för att det blir städat, det blir enklare för Ann att ha en dialog om det uppstår 
förändringar i verksamheten, flexibiliteten ökar från båda håll och inget ”faller mellan 
stolarna”. Ledigheter och arbetstider kan hanteras av Uppvidingehus.  
 
Gläntan 
När lokalvårdaren är frånvarande får Ann besked av Uppvidingehus att ”någon kommer 
och städar toaletterna”. Det har medfört att lokalvården på Gläntan blivit eftersatt. När barn- 
och utbildningsförvaltningen hade hand om lokalvården fungerade det bra på Gläntan.  
  
Brister i lokalvård och planeringen runt den skapar frustration hos personalen som frågar 
Ann, och som i sin tur kontaktar Uppvidingehus. ”När blir det städat? Vilken nivå av 
städning kan vi förvänta oss”? Vid ett flertal tillfällen har endast toaletterna blivit städade 
eftersom lokalvårdaren varit sjuk, men man har ändå blivit debiterad för full lokalvård. Ann 
menar att det även här det borde vara en lokalvårdare knuten till arbetsplatsen. Och att det 
alltid finns en back-up när någon är sjuk eller ledig. 
 
Fördelen med att lokalvården ligger under Uppvidingehus är att lokalvårdarna ges 
möjlighet att ses på arbetsplatsträffar och får möjlighet till relevant kompetensutveckling 
med mera.  

 
 
 
 
 



            
           Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård 

 
 
Fastighetsskötsel 
 
Björkåkra och Gläntan 
Ann säger att kvalitén, servicegrad och tillgänglighet är god avseende fastighetsskötsel.  
 
Sedan två år tillbaka har Uppvidingehus gjort om systemet och förskolorna behöver lägga en 
order om de vill ha något ordnat. Ann upplevde i början att det var omständligt men nu 
fungerar det. Ibland kan det dock vara bra om Uppvidingehus återkopplar ungefär vilken 
dag de kommer. 
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190522 
Intervju med rektor Anna Andrén  
Förskolorna Svalan, Vintergatan, Älgalyckan, Junibacken, Uven 
 
Hur fungerar fastighetsskötsel och lokalvård avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet? 
 
Lokalvård 
 
Svalan  
Anna säger att kvalitén, servicegraden och tillgängligheten är utmärkt. Lokalvårdaren är 
noggrann, vet vad som ska göras och gör det effektivt. 
 
Vintergatan  
Lokalvårdaren gör så gott hon kan avseende kvalitén, servicegraden och tillgängligheten. Att 
det inte alltid blir tillräckligt bra beror på att hon inte tillåts städa på samma sätt som 
tidigare.  

Älgalyckan  
Det finns synpunkter från personalen och de tycker att lokalvården är under all kritik.  
Lokalvårdaren våtmoppar inte, det är kladdigt på golvet, det torkas inte, dammsugning 
fungerar inte och toapapper fylls inte på. Personalen upplever att det inte är fräscht och rent.  

Junibacken  
Service, kvalité och tillgänglighet är sämre, jämfört med när verksamheten låg under barn- 
och utbildningsförvaltningen. Då gjordes lokalvården efter behoven som uppstod, vilket 
behöver göras eftersom det är många barn i lokalen. Nu går man efter en förutbestämd mall 
och det fungerar inte.  

Uven  
På Uvens förskola fungerar det okej och det finns inget direkt att klaga på.    
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Allmänna synpunkter om lokalvården 
Anna anser att lokalvården inte ska ligga under barn- och utbildningsförvaltningen och att 
rektorer inte ska vara deras chefer. Hon säger att hon inte har kompetens som behövs för att 
arbetsleda lokalvårdare. Anna riktar kritik mot lokalvårdsorganisationen och deras sätt att, 
som hon anser begränsar vad lokalvårdaren ska göra, hur lång tid varje moment ska ta och 
med vilka intervaller dessa ska göras. Det måste vara behovet på förskolorna som styr hur 
det ska städas. På förskolan måste lokalvård ske på annat sätt än till exempel på ett kontor 
menar Anna. De har barn mellan 1- 5 år, i stora barngrupper och som ofta är på golvet och 
leker. Förskolorna debiteras även om lokalvårdarna är sjuka och ingen lokalvård görs. Det är 
också svårt få tag i arbetsledaren. Anna anser att det inte spelar någon roll om en 
lokalvårdare knyts till en specifik arbetsplats eller om de ambulerar mellan olika skolenheter.  

 
Fastighetsskötsel  
Det finns inget att anmärka på gällande fastighetsskötseln. Hon bedömer att det fungerar på 
alla förskolor beträffande kvalitén, servicegraden och tillgängligheten.  
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190603 
Intervju med t.f. rektor Ann-Charlotte Elmbro 
Åsedaskolan 7-9 

Hur fungerar fastighetsskötsel och lokalvård avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet? 

Lokalvård  
Ann-Charlotte säger att lokalvården på Åsedaskolan 7-9 fungerar väldigt bra. De är nöjda 
med kvalité, service och tillgänglighet. Personalen har bra kontakt med lokalvårdarna och att 
de är knutna till 7-9 är bra. Ann-Charlotte säger att de också har bra inställning till sitt jobb 
och vill skapa goda relationer.  

Fastighetsskötsel 
De saknar en ”egen” vaktmästare, det upplevs krångligt och omständligt att lägga en order 
och det är svårt att veta vad kostnaden för olika uppdrag blir. Ann-Charlotte säger att om 
man istället hade någon kopplad till skolan skulle det bli enklare på flera sätt. Men hon 
framhåller också att när de lägger en order kommer vaktmästarna inom rimlig tid och gör 
sitt jobb.  Kvalitén, servicegraden och tillgängligheten bedömer hon som god. Men 
strukturen och organiseringen är inte bra.  

 
Ann-Charlotte säger att det är beslutat att all personal ska ha fått utbildning i 
likabehandlingsarbete. Är det också gjort för lokalvårdare och vaktmästare? 
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190527 
Intervju med rektor Caj Larsson 
Uppvidinge gymnasieskola 

Hur fungerar fastighetsskötsel och lokalvård avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet? 

Lokalvård 
Caj säger att lokalvårdaren som jobbar på gymnasiet är där hela tiden och det fungerar bra. 
Hon kan lokalerna, ser vad som behöver göras, känner till skolans rutiner och eleverna vet 
vem hon är.  

Uppvidingehus säljer enligt Caj olika städpaket med tilläggstjänster, men de utför inte alltid 
det som ingår. Exempelvis ska det göras fönsterputsningen två gånger/år på Lillgatan men 
det blir inte gjort.  Caj säger att systemet med interndebitering inte fungerar tillfredställande 
och det är svårt att förstå vad som ingår i fakturan. Helst hade han velat ta bort 
interndebiteringen helt. 

När lokalvårdsorganisationen låg under barn- och utbildningsförvaltningen kunde skolorna 
ha en direktkontakt med lokalvårdarna och det var smidigare. Caj menar dock att det är av 
mindre betydelse var den organisatoriskt finns, däremot behöver kontakten med deras 
arbetsledning bli bättre och att lokalvårdarna är knutna till enskilda skolor på att annat sätt 
än nu. Skulle lokalvårdarna återgå till barn- och utbildningsförvaltningen behöver även 
arbetsledning följa med.  
 

Fastighetsskötsel  
Fastighetsskötarna ska enligt det extra upprättade avtalet mellan Uppvidingehus och 
gymnasiet, vara på gymnasiet en gång per vecka. Enligt Caj kommer de var tredje vecka men 
kostnaden kvarstår enligt avtal. När behov uppstår måste det göras en beställning och man 
vet inte när vaktmästaren kommer. Är det saker utöver beställningen som gymnasiet 
behöver hjälp med blir det en tilläggskostnad. Det finns brister i tillgänglighet och 
servicegrad. Kvalitén är acceptabel. Caj menar att det kommer nya vaktmästare varje gång 
och det skapar oro hos en del elever. Det skulle vara en stor fördel att ha en vaktmästare 
knuten till skolan.  
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190528 
Intervju med rektor Magnus Assarsson  
Älghultskolan 7-9 

Hur fungerar fastighetsskötsel och lokalvård avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet? 
 
Lokalvård 
Med tanke på Älghultskolans ytor och slitaget som blir tycker Magnus att lokalvården 
fungerar bra avseende tillgänglighet, kvalité och servicegrad. Utifrån förutsättningarna som 
finns kan de inte göra mer. Lokalvårdarna som arbetar där känner skolan väl, och fördelar 
arbetsuppgifterna på ett bra sätt och Magnus upplever att han har en god kommunikation 
med dem. Magnus har inga synpunkter på städorganisationen, utan det viktiga att man har 
en bra kontakt med lokalvårdarna. 

Fastighetsskötsel 
Magnus tycker att fastighetsskötseln fungerar bra. Han lägger en order och det fungerar väl. 
Vaktmästarna gör sitt arbete med en kvalité, servicenivå och tillgänglighet som är god. Om 
det är något som är oklart gällande fakturan kontrollerar han det.  

Dock är kommunens interna köp/sälj-system inte bra. Syftet med kommunala bolag som 
Uppvidingehus är att minska kostnaden för varandra, inte öka den. Nu blir det dubbel 
debitering tycker Magnus eftersom de tar betalt för att se till att fönstren är stängda och att 
dörrarna är låsta, på deras egen fastighet.   

Det finns en otydlighet i Uppvidingehus organisation: Vilka förväntningar finns på 
varandra? Vilket är deras ansvar? Vilka är deras rutiner? Vad är kostnaden för deras olika 
tjänster? Han har inte sett några rutiner eller specificeringar avseende ovanstående.  
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190617 
Intervju med vd Richard Gustafsson  
Uppvidingehus 

Hur fungerar fastighetsskötsel och lokalvård avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet? 

 
Lokalvård 
Lokalvården flyttades organisatoriskt från barn- och utbildningsförvaltningen till 
Uppvidingehus i september 2016. Richard säger att man gör en organisationsöversyn med 
målsättningen att skapa en tydligare struktur där lokalvårdarna vet vem som är 
uppdragsgivare och förhoppningsvis blir det tydligare för förskolorna och skolorna också. 
Richard framhåller att lokalvårdarna är förankrade i förändringsprocessen och från 1 oktober 
2019 ska den nya organisationen vara klar. Förvaltningscheferna är uppdaterade och ska ta 
informationen vidare i organisationen. 

Nuvarande arbetsledare har inte hunnit med i dialogen med skolenheterna och därför 
kommer ledarskapet för lokalvården delas på två medarbetare, där en ansvarar för norra 
kommundelen (Norrhult/Klavreström/Åseda) och en medarbetare södra kommundelen 
(Älghult/Alstermo/Fröseke/Lenhovda). Ledarskapet omfattar 50% för varje gruppchef och på 
den andra delen är medarbetarna lokalvårdare. Fortbildning i ledarskap och lokalvård 
kommer att finns som en del i utvecklingsplanen. Richard framhåller att dialogen behöver bli 
bättre mellan skolenheterna, lokalvårdarna och deras arbetsgivare så att förvätningarna från 
parterna blir tydlig och transperent, och kärnverksamheten blir mer renodlad för 
lokalvårdarna. Vill skolenheterna att det ska städas mer måste man vända sig till någon av 
gruppcheferna som ska återkoppla så snart som möjligt. 

Richard bedömer att lokalvården fungerar bra på vissa skolenheter avseende service, 
tillgänglighet och kvalité. På andra skolor fungerar det sämre, delvis på grund av 
ovanstående skäl. Det finns viss självkritik eftersom det inte fungerat optimalt på en del 
ställen under en del perioder. Enligt Richard har man kommunicerat med skolenheterna hur 
processen ser ut vid ordinarie personals frånvaro, och förskolechefer och rektorer ska veta 
vad de kan förvänta sig. Men man behöver tydligare kommunicera vad man kan förvänta sig 
av en grundstädsnivå och eventuella tillägg. I den nya organisationen är det tveksamt om 
man kan knyta medarbetare till olika skolor eftersom det kan lätt bli sårbart vid frånvaro och 
dessutom skapar det otydlighet i gränsdragning och kärnuppdrag. Ambitionen är att man 
ska kunna städa två-och-två, eftersom det ökar effektiviteten.  

 



 
                Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård 

 

Gällande ekonomi säger Richard att varje del av Uppvidingehus bär sina egna kostnader och 
eventuellt överskott återgår till kommunen. Men om det finns oklarheter hos förskolechefer 
och rektorer kan man behöva se över debiteringsmodellen, som ligger inom det kommunala 
uppdraget. 

 
Fastighetsskötsel 
Richard menar att kvalité, tillgänglighet och servicenivå fungerar bra gällande 
fastighetsskötseln. Processen att skolenheterna lägger order gör att vaktmästarna kan få ett 
bättre flöde och översikt av vilka ärenden som kommer in. Om en skola behöver akut hjälp 
finns ett journummer man kan kontakta. För att underlätta för båda parter framhåller 
Richard att kommunikationen behöver utvecklas.  

   

 

 



 
                Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård 

 

190529 
Intervju med rektor Rolf Bonnevier  
F-6 Alstermoskolan 

Hur fungerar fastighetsskötsel och lokalvård avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet? 

Lokalvård 
Rolf beskriver att när lokalvården var organiserad under barn- och utbildnings-
förvaltningen, blev det rent och regelbundet städat. Rolf var arbetsledare och hade dialog 
med lokalvårdarna. När ansvaret flyttades till Uppvidingehus blev det initialt bra eftersom 
lokalvårdarna fick arbetsledare som hade bättre kännedom kring lokalvård och hur den ska 
utföras.  

Sedan några år tillbaka är bedömningen dock att det blivit sämre i alla avseenden. På 
Alstermoskolan skulle det vara tre lokalvårdare, men nu är det endast en – och det räcker 
inte för att hålla en skola ren på ett acceptabelt sätt. Lokalvårdarna arbetar efter en fastlagd 
rutin som inte fungerar, och skolan upplever att lokalvårdarna inte har något utrymme för 
ändringar eller att se till de dagliga behov som finns. 

De behöver också lära sig hur man städar, och det är deras arbetslednings ansvar. Men det 
fungerar inte med arbetsledaren eftersom hon inte har tillräckliga kunskaper på området och 
besöker inte skolan. Hon vet vilka åsikter som finns kring lokalvården.  

Rolf uttrycker att han vill ha den service skolan betalar för och ger exempel på lokaler där 
lokalvården är undermålig, B-hallen och slöjdsalen städas endast var tredje dag. Rolf fram-
håller att detta är en strukturfråga, och lokalvårdarna gör så gott de kan utifrån 
förutsättningarna. Efter att lokalvården organisatoriskt flyttades till Uppvidingehus har det 
varken blivit förbättring avseende kvalité, servicegrad eller tillgänglighet. Det har heller inte 
blivit billigare som var ett syfte med organisationsförändringen - istället är det mer 
omständligt i alla led. 

Rolf föredrar att lokalvårdarna återgår till barn- och utbildningsförvaltningen och att deras 
resurser används på bättre sätt.  

Fastighetsskötsel 
Rolf säger att de har egen fastighetsskötare på största delen av fastigheten och det fungerar 
väldigt bra. Den del som Uppvidingehus har hand om fungerar sämre, dock inte lika dåligt 
som lokalvården. 

 



 
                Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård 

 

190610  
Intervju med rektor Sara Klaéson 
F-6 Lenhovdaskolan 

Hur fungerar fastighetsskötsel och lokalvård avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet? 

Lokalvård 
Sara tycker att det blivit en klar försämring av lokalvården avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet jämfört med när skolorna själva hade hand om den. Det blir inte lika rent och 
dialogen med lokalvårdarna är inte smidig. Sara säger att lokalvårdarna inte får städa på det 
sättet som de vill, och på det sätt det finns behov av. Exempelvis städas och torkas elevernas 
bänkar bara en gång/vecka. Det räcker inte och enligt Sara är lokalvårdarna frustrerade. De 
har en rutin att arbeta efter som inte är anpassad efter de behov som finns. Det kommer 
ingen ersättare om lokalvårdaren skulle vara sjuk. Skolan får bara ett meddelande att det inte 
blir någon städning, men kostnaden kvarstår. Sara säger att hon är tveksam till om man 
framöver ska betala för lokalvården som är undermålig eller inte blir utförd alls.  

Hon har inte haft någon dialog med Uppvidingehus. Organisatoriskt spelar det inte någon 
stor roll vem som är arbetsgivare bara städningen hanteras utifrån behoven och att det finns 
en bra dialog. 

 
Fastighetsskötsel 
Fastighetsskötseln fungerar bra när det gäller tillgänglighet, service och kvalité. Skolan 
anmäler sina behov via beställarfunktionen och fastighetsskötarna kommer relativt snabbt 
och det blir bra och effektivt utfört. Dock är tjänsten dyr eftersom Uppvidingehus tar betalt 
per påbörjad timme. Det skulle också vara enklare om en fastighetsskötare är knuten till 
skolan.  

 



 
                Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård 

 

190524 
Intervju med rektor Wenche Hermansen  
F-6 Nottebäckskolan 

Hur fungerar fastighetsskötsel och lokalvård avseende kvalité, servicegrad och 
tillgänglighet? 

Lokalvård  
Wenche anser att lokalvården är väldigt illa skött och hon har haft mycket kontakt med 
Uppvidingehus som lovar förbättring. Men förbättringarna håller bara några veckor. På 
Nottebäcksskolan skrivs avvikelserapporter varje gång det inte fungerar och tillgängligheten 
till deras arbetsledare är dålig. 

Wenche säger att det funnits perioder där man inte haft någon lokalvård alls och 
många har inte fått någon upplärning hur de ska städa och vilka moment som ska ingå.  

Logistiken fungerar inte, ingen struktur eller planering och lokalvårdare blir med kort varsel 
omdisponerade. Detta är frusterande för alla inblandade. Man måste göra en nystart med en 
helt annan struktur, framförhållning och ”tänk” kring verksamheten. Wenche tycker även att 
det är konstigt att kommunens verksamheter interndebiterar varandra.  

Eftersom det i nuläget inte fungerar anser Wenche att det vore bättre om hon själv hade 
ansvaret för lokalvårdarna på Nottebäckskolan och att några är knutna till skolan.   

En av lokalvårdare ska få en ny roll som arbetsledare/schemaläggare. Det kan bli bättre då, 
men samtidigt behöver den arbetsledaren/schemaläggaren ha rätt befogenheter och på ett 
enkelt sätt vara nåbar.   

Fastighetsskötsel 
Wenche anser det går väldigt bra och är enkelt. Hon lägger en beställning och det funkar bra 
med tillgänglighet, kvalité och servicegrad.  
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FÖRÄNDRING LOKALVÅRDSVERKSAMHETEN 

1. Ärende 
AB Uppvidingehus har för avsikt att förändra arbetssätt inom lokalvårdsverksamheten.  

2. Kort beskrivning 
Som ett av bolagets uppdrag utför Uppvidingehus lokalvård åt de kommunala verksamheterna inom 
Uppvidinge kommun. Lokalvårdsverksamheten består idag av 23 tillsvidareanställda medarbetare som jobbar 
på total 6st olika orter inom kommunen. 

Medarbetarna är idag placerade på respektive skola, särskilt boende, förskola eller likande. Förändring för 
kollektivet innebär att de kommer jobba två och två och ha ansvar för flera städobjekt. På detta sätt blir 
bolaget mindre sårbart vid sjukskrivningar då fler vet hur städrutiner fungerar på den sjukskrivnes område. En 
annan aspekt är att kommunkoncernen har ”heltid som norm” och detta blir också lättare att erbjuda med 
nytt arbetssätt. 

Idag finns en lokalvårdschef på heltid med ansvar för hela organisationen om 23 medarbetare. Ny 
organisation består av två styck gruppchefer på heltid med ansvar för ca 11-12personer vardera. 
Chefsuppdraget beräknas uppgå till ca 50% av tjänsten och övriga ca 50% läggs på periodisk lokalvård samt 
uppbackning vid sjukskrivningar.  
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Organisation inom Lokalvården, före förändring 

 

 
Organisation inom Lokalvården, efter förändring 

Vd Lokalvårdschef

Norrhult
3 personer

Åseda

9 personer

Lenhovda
5 personer

Älghult

3 personer

Alstermo/Fröseke
3 personer

Vd

Gruppchef

Lokalvård Norra

Norrhult/Åseda

11 personer

Gruppchef
Lokalvård Södra

Lenhovda/Älghult/Alstermo/Fröseke
11 personer
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3. Målsättning med förändringen 
Bättre arbetsmiljö, mindre sårbarhet vid sjukskrivningar, färre avvikelserapporter, bättre kvalitet, större 
flexibilitet, mer tillgänglig chef, viss ekonomisk besparing och nöjdare kunder. 

4. Handlingsförslag 
MBL-förhandlingar/information 
Information för samtlig lokalvårdspersonal 
Risk- och konsekvensanalys 
Upplägg av nytt arbetssätt i respektive grupp 
Rekrytering gruppchef 
Nytt arbetssätt klart 1/6 2019 

5. Anställningsvillkor 
Kollektivt Samma anställningsvillkor 

Tjänstemän Lokalvårdschefstjänst kommer ej finnas i nya organisationen. Nuvarande lokalvårdschef  
  erbjuds tjänst som gruppchef lokalvård. Bedömning att gruppchefstjänst omfattas av  
  K-avtalet. 
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§ 52 Dnr 2019-000099  

Utredning av fastighetsskötsel och lokalvård  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att utvärdera fastighetsskötsel och lokalvård avseende styrkor och 

svagheter samt ekonomi och arbetsmiljö i samverkan med Uppvidingehus.      

Sammanfattning av ärendet 

Vid barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts sammanträde i april 

2019 diskuterades områdena lokalvård och fastighetsskötsel sedan det 

övergick till Uppvidingehus.  

Ärendet skickades från utskottet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut gällande fortsatt hantering i ärendet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera fastighetsskötsel och 

lokalvård avseende styrkor och svagheter samt ekonomi och arbetsmiljö i 

samverkan med Uppvidingehus.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.    

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskotts 

protokoll 2019-04-16 § 11      

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Uppvidingehus 
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Förskolan Svalan 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. göra en ombyggnation av köket på förskolan Svalan 

2. hyra in en förskolemodul under en tidsperiod på fem år för att 

kompensera den yta som kökets ombyggnation tar i anspråk samt för att 

användas som en förskoleavdelning då barnantalet ökar 

3.  hemställa hos kommunfullmäktige om utökad investeringsbudget om 1 

miljon kronor för ombyggnation av köket på förskolan Svalan    

4. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram år 2020, 2021 

och 2022 om 607 200 kronor/år för hyrning av förskolemodul 

5. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram år 2020, 2021 

och 2022 om 750 000 kronor /år för utökade personalkostnader på förskolan 

Svalan 

6. driftskostnaden för kapitalkostnaden för ombyggnationen finansieras 

inom ramen för förskolan Svalans driftsbudget               

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde i maj 2019 § 64 uppdraget att utvärdera lokalbehov och 

utformning av verksamheten på förskolan Svalan samt presentera de 

framtida utvecklingsbehoven.  

Förskolan är i behov av större lokaler i allmänhet men i synnerhet är köket 

gammalt och litet. Det är en svår arbetsmiljö för den personalen som arbetar 

i köket med exempelvis en diskmaskin som kräver manuella lyft, 

begränsade möjligheter till förvaring av livsmedel samt avsaknad av frysar 

och kyl.  

För att utöka lokalerna och åtgärda den svåra arbetsmiljön i köket föreslås 

en ombyggnad av köket och att en förskolemodul placeras på gården för att 

möjliggöra ytterligare en barnavdelning. Syftet med detta är att förbättra 

kökspersonalens arbetsmiljö och minska barngrupperna. En ombyggnation 

enligt förslag skulle även möjliggöra att transporten till köket kan komma in 

på baksidan och inte på gården som sker idag. 
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Ekonomiska konsekvenser 

En preliminär kostnadsberäkning av projektet har gjorts av Uppvidingehus.  

Kostnad för ombyggnation av köket  

Cirka 1 miljon kronor.  

 

Kostnad för hyra av förskolemodul 

Efter avtalad hyrestid erbjudes köp eller fortsättningshyra av byggnaden.  

 

Årshyra vid 5 års hyrestid 607 200  kr/år  

Fortsättningshyra efter 5 års hyrestid      109 300  kr/år 

Köppris år 6 315 000  kr 

Kostnad för utökade personalkostnader 1,7 heltidstjänst 

Cirka 750 000 kronor/år   

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-05-08 § 64 

Tjänsteskrivelse av rektor, 2019-08-20  

Förskolan Svalan, 2019-08-21 

Ritning av modul 

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Rektor 

Anna Andrén 

 



 

 

Beslutsunderlag 

 

  
www.uppvidinge.se 

 

Förskolan Svalan   2019-000107 

    

  

 

På förskolan Svalan finns det idag fem barn i kö som inte är placerade. 

Barnantalet är högt på samtliga avdelningar och nedanstående tabell visar 

prognosen för december 2019.  

 

Avdelning Antal barn 

Trollsländan 1-3 år 18 

Myran 1-3 år 19  

Fjärilen 3-4 år 19 

Humlan 3-4 år 18 

Nyckelpigan 5 år 18 

 

Enligt befolkningsprognos ser det inte ut som att antalet barn kommer 

minskas inom upptagningsområdet. Prognosen visar på ett barnantal på 92 

barn redan vid årsskiftet. Tendensen pekar på att det föds fler och fler barn 

i området Klavreström/Norrhult. Utifrån dagens beläggning ser vi att ca 

90% av alla barn som är 2 år och äldre befinner sig i förskolans verksamhet. 

Om man antar att det kommer se ut så framöver kommer det att vara ca 95 

barn i verksamheten de kommande åren.  Behovet av ytterligare en 

avdelning stärks.  Det hade gett ett barnantal på 16 barn/avdelning. 10 barn 

skulle då generera 1,7 heltidsanställd till en kostnad 737 000 kronor/år.  

 

 

Födelseår 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal födda 16 12 12 21 16 23 22 28 10+5 

I verksamheten 16 

(GR) 

12 

(GR) 

12 

(FSK) 

19 16 18 19 4 0 
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§ 64 Dnr 2019-000107  

Förskolan Svalan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera 

lokalbehov och utformningen på verksamheten i nuläget samt presentera 

hur man bedömer utvecklingsbehoven framöver.  

2. Barn- och utbildningsförvaltningen ska se över alla förskolor med 

prioritet för Norrhult, Lenhovda och Älghult.        

Sammanfattning av ärendet 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj initierades aktuellt 

ärende på dagordningen gällande förskolan Svalan. 

På sammanträdes diskuterades det att det finns en positiv ökning av barn 

på förskolan Svalan i Norrhult. Barnantalet har ökat med 21 barn från 

hösten 2017 fram tills idag. Ökningen av barnantal har skett inom befintliga 

lokaler.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen får i 

uppdrag att utvärdera lokalbehov och utformningen på verksamheten i 

nuläget samt presentera hur man bedömer utvecklingsbehoven framöver.  

Margareta Schlee (M) tilläggsyrkar att barn- och utbildningsförvaltningen 

ska se över alla förskolor med prioritet för Norrhult, Lenhovda och Älghult.       

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Torbjörn Gustafssons (C) yrkande. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med Margareta Schlees (M) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet 

med Margareta Schlees (M) tilläggsyrkande.      
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Uppvidinge gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens presidiums förslag till 
beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa till 

kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans nationella program 

inför läsåret 2020/2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att skapa förutsättningar för besparingar. En av 

utgångspunkterna var att det krävs strukturförändringar för att fortsatt 

utveckla kommunen. 

 

Uppvidinge gymnasieskola har under en längre tid dragits med såväl 

organisatoriska som ekonomiska svårigheter. Gymnasiet har under flera år 

uppvisat minusresultat. Förutom de ekonomiska svårigheterna som är en 

följd av vikande elevtal har Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen utfärdat 

förelägganden om vite avseende gymnasieskolan. Skolinspektionen har 

exempelvis riktat kritik mot att gymnasiet i så hög grad blandar 

vuxenstuderande och ungdomsstuderande vilket har varit en förutsättning 

för att få utbildningarna att starta.  

 

Det är få elever söker till gymnasiet. Antagningen inför läsåret 2019/2020 

visar återigen på ett lågt söktryck, totalt sökte sex elever de nationella 

programmen vid gymnasieskolan. Tidigare i år pausades antagningen till 

Naturvetenskapsprogrammet på grund av för få sökande. Sökande finns till 

introduktionsprogrammen som i förslaget blir kvar tillsammans med 

vuxenutbildningen. På sikt bör dock även vuxenutbildningens omfattning 

och organisering ses över. Antagningen till de nationella programmen ser i 

år ut enligt nedan.  

Program Sökande IM Kommentar 

Bygg och anläggning 1  

 Bygg och anläggning 

lärling 

1  

 Industri lärling 1  

 Vård och omsorg 1  
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VVS Branschskola 2  Dessa elever läser sina 

yrkesämnen i 

Katrineholm men 

övriga kurser och 

arbetsplatsförlagt 

lärande i Uppvidinge 

Introduktionsprogram   35 Var av 5 är boende i 

annan kommun. 

Introduktionsprogram 

avvecklas inte i 

förslaget.  

Totalt sökande 6 

   

Det finns samläsningsvinster mellan olika program men att starta 

utbildningar med enstaka sökande till hela program är inte ekonomiskt 

försvarbart. Idag är det vuxenutbildningarna som i hög grad möjliggör att 

det finns kurser för gymnasieungdomarna att läsa.  

 

Det har förts fram att en tänkt satsning på yrkesprogram skulle vara en 

möjlig utveckling av gymnasiet. Vi ser inte att detta är en möjlig utveckling 

då de egna utmaningarna även samverkar med en nationell trend då färre 

ungdomar söker sig till yrkesprogram. I Skolverkets sammanställning av 

årets antagna ser vi att yrkesprogrammen minskar och att vård- och 

omsorgsprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet är två av de 

program som minskar mest i landet (se underlag gällande statistik från 

Skolverket). Dessa två är program som i diskussioner förts fram som 

möjliga grundstenar i ett eventuellt yrkesgymnasium.  

 

Presidiet önskar se ett större fokus på grundskolan. Som en följd av 

avvecklingen av gymnasiet flyttas Åsedaskolan 7-9 till gymnasiets lokaler. 

Att använda gymnasiets lokaler till fortsatt skolverksamhet är en god 

resursanvändning av befintliga lokalresurser. Till skollokalerna där 

Åsedaskolan 7-9 är idag flyttas vuxenutbildning och 

introduktionsprogrammen.  

  

Ekonomiska konsekvenser 

Avvecklingen av gymnasieskolans nationella program får en kostnadseffekt 

vad vi kan se idag på 2.5 miljoner kronor.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-28 

Utredning om avveckling av Uppvidinge gymnasieskola 

Elevtal Uppvidinge gymnasieskola höstterminen 2019 

Statistik gällande antagning till gymnasiet höstterminen 2019, Skolverket 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2019-08-28 
 

BUN 2019-000180 
Sida 

3(3) 
 

 

Beslutet skickas till 

Uppvidinge gymnasieskola 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Jan Wernström 

Barn- och utbildningsnämnden ordförande  

     

Margareta Schlee 

Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande 

 



Sammanställd elevstatistik GY per program ht-19=vt-20 Sammanställd elevstatistik GY per program ht-20

Gymnasieskola ht-19=vt-20 Gymnasieskola ht-20
Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Bygg och anläggning 1 2 4 7 Bygg och anläggning 1 2 3

IKE BA 1 1 2 1 1

Bygg och anäggning lärling 1 2 5 8 Bygg och anäggning lärling 1 2 3

0 0

Handel och adm lärling 1 1 Handel och adm lärling 1 1

0 0

Industri lärling 1 6 5 12 Industri lärling 1 6 7

0 0

0 0

NA program 8 8 NA program 8 8

IKE NA 3 3 3 3

Vård och omsorgsprogram 1 5 11 17 Vård och omsorgsprogram 1 5 6

IKE VO 5 1 6 5 5

Barn och fritid lärling 1 1 Barn och fritid lärling 1 1

0 VVF lärling 2 2

VVF lärling 2 2 tot åk 1, 5% av 97 elever 5 5

Tot 6 34 27 67 Tot 5 6 34 45

IM 13 12 15 40 IM 11 13 12 36

IM YRK 17 7 9 33 IM YRK 14 17 7 38

IKE IM YRK 5 1 6 IKE IM YRK 5 1 6

Tot IM 35 20 24 79 Tot IM 25 35 20 80

Totalt gy 41 54 51 146 Totalt gy 30 41 54 125

Våra egna elever 36 44 49 129 Våra elever 30 36 44 110

IKE 5 10 2 17 IKE 0 5 10 15



Söktryck till högskoleförberedande 

program ökar 

Andelen förstahandssökande till yrkesprogram i gymnasieskolan minskar, samtidigt som 
fler söker ett högskoleförberedande program. Något fler är behöriga till det program de 

sökt. Det visar Skolverkets preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans 
nationella program inför läsåret 2019/20. 

Preliminär statistik över sökande till gymnasieskolan per program läsåret 2019/20  

Av samtliga förstahandssökande till ett nationellt program inför läsåret 2019/20 sökte 63 

procent till ett högskoleförberedande program och 37 procent till ett yrkesprogram. 

Motsvarande andelar föregående år var 62 respektive 38 procent. Andelen 

förstahandssökande till ett yrkesprogram minskar därmed något jämfört med föregående 
läsår. 

Andel som sökte till nationella program i första hand, läsåren 2011/12 - 2019/20 

 

124 500 elever sökte till de nationella programmen inför läsåret 2019/20 vilket kan 

jämföras med 124 700 elever inför läsåret 2018/19. Samhällsvetenskapsprogrammet är det 

program som flest elever söker i första hand läsåret 2018/19. Ekonomiprogrammet är för 
andra året det näst mest sökta nationella programmet. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever


Antal förstahandssökande till nationella program läsåren 2018/19 och 2019/20 

 

Andelen sökande till vård- och omsorgsprogrammet 

minskar 

Det är färre elever som söker ett yrkesprogram jämfört med förra läsåret. Därmed bryts de 

senaste två årens uppåtgående trend för yrkesprogrammen. Vård- och 

omsorgsprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet minskade mest med 14 
respektive 10 procent, vilket motsvarar 800 respektive 650 elever jämfört med föregående 

läsår. Dessa program minskade mest av alla nationella program. Antalet sökande till barn- 



och fritidsprogrammet och handel- och administrationsprogrammet ökade med 200 

elever jämfört med föregående läsår, en ökning med sex respektive fem procent. 

El- och energiprogrammet är även inför läsåret 2019/20 det yrkesprogram som flest elever 
i första hand söker tätt följt av fordon- och transportprogrammet. 

Andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsåren 2011/12 - 2019/20  

 

Störst ökning av sökande till 

samhällsvetenskapsprogrammet 

Inför läsåret 2019/20 ökade antalet förstahandssökande till 

samhällsvetenskapsprogrammet med 1 300 elever jämfört med föregående läsår vilket var 

en ökning med sex procent. Även sökande till ekonomiprogrammet och estetiska 
programmet ökade jämfört med föregående läsår. Övriga högskoleförberedande program 
minskade i både antal och andel sökande. 

Andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsåren 
2011/12 – 2019/20 



 

Behörigheten bland sökande 

Behörigheten ökade med 0,6 procentenheter jämfört med föregående läsår, från 84,1 till 
84,7 procent. Andel behöriga elever till sökta förstahandsval ökade endast bland elever 
som sökte till yrkesprogram. 

Om statistiken 

Statistiken visar vilka program eleverna i första hand sökte samt andelen som var behöriga 
respektive antagna och baseras på antagningen bland samtliga sökande den 1 juli 2019. 

Statistiken är preliminär och ger endast en nationell bild av vilka program som eleverna i 

första hand vill läsa. Att den är preliminär innebär att uppgifterna kan komma att 

revideras. I oktober publiceras den slutgiltiga statistiken som går att bryta ner på län och 
kommun. Elever som sökt någon av introduktionsprogrammen ingår ej i den preliminära 
statistiken. 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-
vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20eleve
r&lasar=2019/20  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2019/20


Utredning om avveckling av Uppvidinge gymnasieskola

Nedläggning gy

Gymnasiet                                                        (tkr) Budget I befintligt Nedläggning av gy ha kvar IM

Rektor 950 950 0

Adm 350 350 0

Personalkostnader 7 700 10 000 0

Ers asylelever på Uppv gy -800 -1 000 -1 000 -1 000

Statsbidrag introduktionsprogram -345 0

Mtrl 945 1 568 0

IKE åk 1-3, 267 elever 28 800 33 000 33 000 33 000

IKE elever på Uppv gy åk 1 -3,  46 elever 5 300 5 300

IKE IM yrk, 36 elever 3 700 0

IKE IM språk,  38 elever 4 900 0

6% moms Fristående IKE -500 -800 -800 -800

Återsök Mig 8 IKE elever -1 000 -1 000 -1 000

Försäljning platser 17 elever -1 600 0

SYV 361 240 0

Skolskjutsar IKE åk 1-3, 277 elever 1 800 1 800 1 800 1 800

Skolskjutsar åk 1-3 Uppv gy 72 elever nu 400 400 300

Skolskjutsar åk 1-3 Uppv gy 1 000 400

Inackorderingsbidrag 250 200 200 200

BBSS 256 250 0

Luncher 1 179 1 179 0

Förvaltningsersättning 758 758 0

Städ 344 344 0

Vaktmästeri 98 98 0

kapitalkostnader 1 200 1 200 0

Tot 44 100 47 592 47 100 38 200

Besparing mot verklighet 492 9 392

Besparing mot budget -3 000 5 900

Vux och Im i 

Vux                                                                      (tkr) Budget I befintligt Nedläggning av gy Åsedaskolan 7-9

Rektor 50% (50% sfi) 407 407 407

Adm 168 168 168

Mtrl IM elever 120

BBSS IM elever 150

Luncher IM elever 676

Förvaltningsersättning 380 380 1 000

Städ 0 0 892

Vaktmästeri 80 80 80

Kapitalkostnader 15 15 105

Tot 1 050 1 050 3 598

Besparing mot verklighet -2 548

Besparing mot budget -2 548

Åseda 7-9 i

Åseda 7-9                                                          (tkr) Budget I befintligt Nedläggning av gy gy lokaler

Rektor 950 950 950

Förvaltningsersättning 1000 1000 1 138

Städ 892 892 344

Vaktmästeri 80 80 178

Kapitalkostnader 105 105 1 215

Tot 3 027 3 027 0 3 825

Besparing mot verklighet -798

Besparing mot budget -798

Total besparing mot budget helårseffekt 2 554
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Återrapportering av kränkande behandling 2019 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner återrapporteringen av 

kränkande behandling.   

Sammanfattning av ärendet 

En sammanfattning presenteras av de anmälningar av kränkande 

behandling som inkommit från förskolor och skolor under tidsperioden 21 

maj - 23 augusti.   

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 6 kap. 7§ skollagen (2010:800) se 

till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 

elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 

personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, 6 kap. 5§ 

skollagen (2010:800). 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-08-21. 

Sammanställning av kränkande behandling 21 maj – 23 augusti.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen.   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



 
 
 

 Åseda 2019-06-26 

Rapportering av anmälningar av kränkande behandlingar under perioden 25 maj till och med 25 

augusti.  

Åsedaskolan åk 7-9 har rapporterat in totalt 55 st. anmälningar under perioden 

december- 25 aug av kränkande behandling.  Under perioden 25 maj-25 aug. har det 

rapporterats in 2 st. anmälningar. Det finns totalt 0 st.  anmälningar som inte är 

avslutade tillbaka till december.  

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

2 st. 1 st. 4 st. 8 st. 1 st. 0 st. 5 st. 2 st. 

26 feb- 
25 mars 

1 st. 0 st. 3 st. 5 st. 2 st. 1 st. 0 st. 0 st. 

26 
mars- 
23 april 

0 st. 0 st. 2 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 4 st. 
 

24 april 
– 24 
maj 

1 st. 0 st.  3 st.  1 st. 0 st.  0 st.  0 st.  5 st.  

25 maj-
25 aug. 

0 st. 0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 0 st. 1 st. 

 

Åsedaskolan åk F-6 har rapporterat in totalt 22 st. anmälningar under perioden 

december- 25 augusti av kränkande behandling.  Det finns totalt 1 st. anmälningar som 

inte är avslutade tillbaka till december.  

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  1st. 0 st. 4 st. 0 st.  0 st. 0 st.  1 st. 

26 feb- 
25 mars 

0 st. 0 st. 0 st.  3 st. 1 st.  0 st.  0 st.  1 st.  

26 
mars-
23 april 

0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 1 st. 

24 april 
– 24 
maj 

0 st.  0 st.  2 st. 2 st.  1 st.  0 st.  0 st.  1 st.  

25 maj- 0 st. 0 st. 0 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  



 
 

25 aug. 

 

Lenhovdaskolan åk F-6 har rapporterat in totalt 15 st. anmälningar under perioden 

december- 25 augusti av kränkande behandling. Alla anmälningar är avslutade. 

 Hot Hot 
och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Verbalt 
och 
hot. 

Smällare Övrigt 

Dec-
25 
feb. 

0 st. 0 st.  2 st.  1 st. 3 st. 1 st. 0 st.  0 st.   

26 
feb- 
25 
mars 

1 st. 0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st.  0 st. 1 st. 

24 
april 
– 24 
maj 

0 st.  0 st.  1 st.  0 st.  2 st.  0 st.  0 st.  0 st.  

25 
maj-
25 
aug. 

0 st.  0 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

 

Gymnasieskolan har rapporterat in totalt 1 st. anmälningar under perioden december- 

25 augusti av kränkande behandling. Det finns totalt 1 anmälningar som inte är 

avslutade tillbaks till december.  

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  1st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

 

Nottebäcksskolan har rapporterat in totalt 5 st. anmälningar under perioden 

december- 25 augusti kränkande behandling.  3 st. anmälningar är oavslutade. 

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

1 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

25 maj- 0 st. 0 st. 1 st. 1 st. 1 st. 0 st. 0 st. 



 
 

25 aug. 

 

 

 

 

Alstermoskolan har rapporterat in totalt 11 st. anmälningar under perioden 

december- 25 augusti av kränkande behandling.  Det finns totalt 0 st. anmälningar som 

inte är avslutade tillbaka till december.  

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 1 st. 1 st. 0 st. 0 st. 1 st. 

26 
mars- 
23 april 

0 st. 0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

24 april 
– 24 
maj 

0 st. 0 st.  0 st.  3 st.  2 st.  0 st.  0 st.  

25 maj-
25 aug. 

0 st. 0 st. 0 st. 1 st. 1 st. 0 st. 0 st. 

 

 

Älghultskolan har rapporterat in totalt 6 st. anmälningar under perioden december- 

25 augusti av kränkande behandling. Det har inte tillkommit några fler anmälningar 

under den senaste perioden. Det finns totalt 1 anmälning som inte är avslutade 

tillbaks till december.  

 Hot Hot och 
våld 

Våld Verbalt Verbalt 
och våld 

Smällare Övrigt 

Dec-25 
feb. 

0 st.  0 st. 0 st. 1 st. 2 st. 0 st. 0 st.  

26 feb- 
25 
mars 

0 st. 0 st. 0 st. 2 st. 0 st. 0 st. 0 st. 

26 
mars- 
23 april 

0 st. 0 st. 0 st. 1 st. 0 st. 0 st. 0 st.  

 

 



 
 
Övriga verksamheter har inte rapporterat in några anmälningar om misstanke av kränkande 

behandlingar.  

 

Ansvarig för sammanställning av anmälningarna av kränkande behandling:  

Katja Schönbeck, utvecklingsledare Barn- och Utbildningsförvaltningen. 



   

Återrapportering av delegationsbeslut  

BUN 2019-000009 

Delegat Förvaltningschef Niclas Bjälkenborn 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.2.4 Beviljad ansökan om skolgång i annan kommun 2019-05-10  

A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-05-23  

A.1.4 Beviljad ansökan om förskola i annan kommun 2019-05-23  

A.1.9 Beslut om stängningsdagar för höstterminen 

2019 för förskolor i Uppvidinge kommun 

2019-06-26 2019-000142 

E.14 Beviljad överenskommelse med Skolverket 

gällande Samverkan för bästa skola 

2019-06-26 2019-000140 

E.14 Beviljat avtal med Polyglutt förskola 3 år Öppna 

famnen 

2019-06-26 2019-000144 

E.11 Fastställande av ny dokumenthanteringsplan för 

barn- och utbildningsnämnden 

2019-07-01 2019-000147 

E.11 Fastställande av ny arkivbeskrivning för barn- 

och utbildningsnämnden 

2019-07-01 2019-000146 

A.4.5 Beslut om förlängning av studietid 2019-06-28 2019-000148 

A.4.8 Beviljad ansökan om inackorderingsbidrag 2019-07-08  

A.2.4 Beviljad överenskommelse med Nybro kommun 

gällande interkommunal ersättning 

2019-08-12 2019-000173 

A.2.4 Beviljad överenskommelse med Nybro kommun 

gällande interkommunal ersättning 

2019-08-12 2019-000172 

 

Delegat Rektor Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola 

Sara Klaéson 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
B.1.1 Anställning av lärare 100 % tillsvidaretjänst  2019-08-12  

B.1.1 Anställning av obehörig lärare 100 % 

visstidsanställning 

2019-08-12  

 

Delegat Verksamhetschef för Elevhälsan Yvonne Petersson 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-07-04  

A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-06-28  

A.4.12 Beslut om elev tillhör målgruppen för 

gymnasiesärskola 

2019-07-02  

A.4.12 Beslut om elev tillhör målgruppen för 

gymnasiesärskola 

2019-07-01  

A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-06-28  

A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-07-01  

A.3.2 Beslut om mottagande i grundsärskola 2019-07-02  

 

Delegat Ordförande Jan Wernström 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr  
E.12 Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden 

gällande nybyggnad vindkraftverk 

2019-06-26 2019-000079 

E.12 Beviljad överenskommelse med Skolverket 

gällande Samverkan för bästa skola 

2019-06-26 2019-000140 

 




