KALLELSE
2020-04-07

Sammanträde med utbildningsnämnden
Dag och tid:
Plats:

Tisdag 14 april 2020, kl. 8.30.
Distanssammanträde. Mötesrum i kommunhuset är sal Kvallsta.

Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta
meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.

Dagordning
1. Upprop
2. Justering av protokoll
Förslag: Protokollet justeras den 21 april 2020.
3. Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden
4. Ekonomisk uppföljning per mars för utbildningsnämnden 2020
UN-2020/4
Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Resultatenheter mars 2020
Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden mars 2020
Handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom
5. Handlingsplan för budget i balans 2020 – avseende utbildningsnämndens
prognostiserade underskott
UN-2020/131
Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 för utbildningsnämnden – avseende prognostiserat
underskott
Handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom
6. Handlingsplan för ekonomi i balans 2020
UN-2020/107
Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 för utbildningsnämnden – avseende
kommunstyrelsens uppdrag
Handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom

7. Mål och ekonomiska ramar 2021–2024 – synpunkter och konsekvensbeskrivning
beträffande mål, uppdrag, planeringsramar och investeringsplan
UN-2020/108
Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Konsekvensanalys inriktningsramar 2021 för utbildningsnämnden
Investeringsplan 2021–2024
Handläggare: Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom
8. Patientsäkerhetsberättelse 2019
UN-2020/132
Tjänsteskrivelse 2020-03-31
Patientsäkerhetsberättelse 2019, 2020-03-01
Handläggare: Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef elevhälsan
9. Informationsärenden
a) Barn i behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram och kränkningar (Hans Åhnberg,
utbildningschef)
b) Aktuellt från förvaltningen (Hans Åhnberg, utbildningschef)
10. Anmälan av delegationsbeslut
-

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-03-03–2020-04-06.
Lista över ordförandebeslut 2020-03-03–2020-04-06.
Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning.

Delegationslistor som innehåller personuppgifter redovisas på sammanträdet.

Välkomna
Bengt-Ivar Fransson, ordförande
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Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-03-30

Diarienummer
UN-2020/4

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per mars för utbildningsnämnden 2020
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för utbildningsnämnden
per mars 2020.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens prognos för helåret 2020 uppgår till -4,0 miljoner kronor. Underskott
prognostiseras inom verksamheterna vuxenutbildning, internt gymnasium samt grundskola.
Bakgrund
Nämnden är ålagd att redovisa en årsprognos per mars månad.
Ekonomisk konsekvensanalys
En handlingsplan för budget i balans 2020 har tagits fram och redovisas i ett separat ärende.
I övrigt, se bilaga.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning UN 2020_mars
Resultatenheter 2020_mars
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens
rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som
leder till kostnadsminskningar som berör barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Förskola
Verksamhetschef fsk
Hyresbudget
Stödverksamhet

Prognos
mars

Verktygslådans och Skutans fsk
Lilla Brännkärr och Trollskogens fsk
Lagga och Långhundra fsk
Tallbackens och Gredelby fsk
V:a Ängby, Diamantens och Citronens fsk
Norrgårdens fsk
Lustigkulla fsk

Totalt

Grundskola
Verksamhetschef skola
Elevhälsan
Hyresbudget
Stödverksamhet
Alsike skola
Brännkärrsskolan
Adolfsbergsskolan
Thunmanskolan
Ängbyskolan
Högåsskolan
Segersta skola
Lagga och Långhundra skola

Totalt

Övriga enheter
Fritidsklubb Guldgruvan
Sjögrenska Gymnasiet

Prognos
feb
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

Prognos
Prognos
mars
feb
806
650
0
0
-100
0
706
650
0
0
-443
-741
0
0
0
71
-1 112

0
0
-933
-766
0
0
0
0
-1 699

-406

-1 049

Prognos
mars

Prognos
feb
0

0

-950

-1 834

Ekonomisk uppföljning för
Utbildningsnämnden

Mars 2020

Innehållsförteckning
Inledning ..........................................................................................................................3
Drift ..................................................................................................................................4
Investeringar ....................................................................................................................5
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Inledning
I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till
nämnderna första gången per februari och sista per oktober, uppföljningstillfällena innefattar
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska
anmälas till kommunstyrelsen.
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Drift
Utbildningsnämndens ekonomiska prognos per mars för helåret 2020 uppgår till -4,0 mkr.
Underskotten finns liksom tidigare inom grundskola, internt gymnasium samt vuxenutbildning.
Kommunens två högstadieskolor prognostiserar fortsatt underskott, underskottet kan delvis
täckas inom avsatt central buffert. Taxikostnaderna är fortsatt höga inom grundskolan, vilket
innebär ett underskott inom den centrala budgeten. En utredning av möjliga åtgärder pågår
löpande. Sjögrenska gymnasiets prognostiserade underskott är lägre än vid föregående
prognostillfälle.
Utbildningsnämnden avvaktar svar angående sökta medel avseende avvecklade statsbidrag.
Osäkerhet i prognosen finns främst kopplat till barn- och elevantalet till hösten samt kostnader
och statsbidrag kopplade till den rådande situationen gällande covid-19.
En handlingsplan för budget i balans 2020 har tagits fram och redovisas i ett separat ärende.
Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)
Nämndens verksamheter

Nettokostna
d 2019

KF Budget
2020

Tillägg och
avdrag 2020

Prognostise
rad
nettokostna
d 2020

Prognostise
rad
budgetavvik
else 2020

Nämndkostnader

1 152

1 462

-175

1 287

0

Förskola, barn 1-5 år

194 927

198 467

-2 966

195 501

0

Skolverksamhet &
skolbarnsomsorg

378 681

379 499

3 312

384 983

-2 172

Grundsärskola

10 001

10 331

1 333

11 664

0

Gymnasieskola, internt

8 947

7 104

490

8 644

-1 050

Gymnasieskola, externt

89 734

94 275

3 073

97 348

0

Gymnasiesärskola

4 892

4 226

301

4 527

0

Vuxenutbildning & SFI

8 736

6 959

880

8 634

-795

-4 453

4 453

697 870

10 701

712 588

-4 017

Effektiviseringsbeting
Summerat

697 072
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Investeringar
Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)
KFinvesteringsram
2020

Tillägg
investeringsram
2020

Utgift
investering
2020

Prognos
utgift
investering
2020

Prognos
avvikelse
investering
2020

Alsike skola,
Inventarier och
läromedel

300

-

0

200

100

Brännkärrsskolan,
Inventarier och
läromedel

200

-

0

200

0

Genomförande ITplan, ITinvesteringar

100

-

0

-

100

Lagga/Långhunda
förskola & skola,
Inventarier och
läromedel

100

-

0

100

0

Ängbyskolan,
Inventarier och
läromedel

300

-

19

300

0

Thunmanskolan,
Inventarier och
läromedel

200

-

0

200

0

Citronen/V:a Ängby
fsk, Inventarier och
läromedel

75

-

0

-

75

Skutans fsk,
Inventarier och
läromedel

50

-

0

50

0

Diamantens fsk,
Inventarier och
läromedel

75

-

0

50

25

Gredelby förskola,
Inventarier och
läromedel

100

-

0

100

0

Högåsskolan,
Inventarier och
läromedel

250

-

0

250

0

Adolfsbergsskolan,
Inventarier och
läromedel

300

-

36

220

80

Segersta skola,
Inventarier och
läromedel

200

-

0

200

0

Lustigkulla förskola,
Inventarier och
läromedel

75

-

0

-

75

Investeringsprojekt
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Norrgårdens fsk,
Inventarier och
läromedel

75

-

57

75

0

Tallbacken/Tärnan,
Inventarier och
läromedel

100

-

0

100

0

Trollskogens
förskola, Inventarier
och läromedel

75

-

0

75

0

Lilla brännkärrs
förskola, Inventarier
och läromedel

75

-

0

75

0

Sjögrenska
gymnasiet,
Inventarier och
läromedel

100

-

0

75

25

Verktygslådans fsk,
Inventarier och
läromedel

50

-

0

50

0

Stöd och
konsultationsteam,
Inventarier och
läromedel

100

-

0

100

0

Skolhälsovården,
Inventarier och
läromedel

75

-

0

75

0

Vuxenutbildning och
SFI, Inventarier och
läromedel

75

-

0

75

0

SUMMA
Utbildningsnämnden

3 050

-

112

2 570

480
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Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-03-30

Diarienummer
UN-2020/131

Utbildningsnämnden

Handlingsplan för budget i balans 2020 - avseende
utbildningsnämndens prognostiserade underskott
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden genomför besparingsåtgärder 2020 enligt bilagd handlingsplan.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden prognostiserade i föregående uppföljning, per februari, ett underskott på
4,9 miljoner kronor 2020, hänförbart till grundskola, vuxenutbildning/SFI samt det interna
gymnasiet. I den ekonomiska uppföljningen per mars har prognosen för det interna
gymnasiet förbättrats och nämndens totala underskott prognostiseras uppgå till 4,0 miljoner
kronor. En handlingsplan för budget i balans 2020 har tagits fram motsvarande denna
summa, se bilaga.
Bakgrund
Förvaltningen uppdrogs i samband med den ekonomiska uppföljningen per februari 2020 att
ta fram en handlingsplan för budget i balans 2020. Handlingsplanen ska återrapporteras på
utbildningsnämndens sammanträde i april 2020.
Ekonomisk konsekvensanalys
Besparingsåtgärderna uppgår till 4,0 miljoner kronor 2020 och har långtgående effekter på
verksamheten, främst för förskola och grundskola, och även till en del för nämndarbetet.
Flera av åtgärderna får helårseffekt först 2021.
Åtgärdspaketet är utöver de besparingsåtgärder motsvarande 5,2 miljoner kronor som redan
har genomförts i budgetprocessen inför 2020 och även utöver KS:s uppdrag om stora
besparingar för kommunen som helhet 2020.
I det fall nämnden inte beviljas tillskott av medel avseende de avvecklade statsbidragen för
lågstadie- respektive fritidshemssatsningen kommer ytterligare åtgärder att krävas,
motsvarande omkring 3,1 miljoner kronor.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Handlingsplan UN 2020_prognostiserat underskott
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Beslutet ska skickas till
Akten
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Besparingsåtgärderna berör barn i både förskola och grundskola, inte minst insatser för barn
i behov av särskilt stöd och kompletterande former för inlärning kommer att drabbas hårt. En
kraftigt minskad personaltäthet kommer även att försvåra för förskolor och skolor att klara det
statliga uppdraget. Se även risk- och konsekvensbeskrivningen för respektive åtgärd i bilagd
handlingsplan.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Verksamhetsnivån har bibehållits eller utvecklats kontinuerligt så länge detta har varit
ekonomiskt hållbart i kommunen. I det nya ekonomiska läget är det inte längre möjligt och
besparingsåtgärder har tagits fram och prioriterats.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Verksamheter och intressen står mot varandra, men fördelning av resurser måste vägas mot
lagstiftning och politisk ambitionsnivå och åtgärderna bedöms uppfylla fortsatt rimlig grad av
tilldelning till verksamheter riktade mot barn.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 för utbildningsnämnden - avseende prognostiserat underskott
Avser utbildningsnämndens prognostiserade underskott per mars 2020.
Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och tidplanen ska vara realistisk.

Utbildningsnämnden

Förslag på åtgärd
Nämnd
System grundskola+förskola
BBSS grundskola+förskola
NTA grundskola+förskola

Pedagogisk personal grundskola/fritidshem/fritidsklubb

Pedagogisk personal/barngrupper förskola
Ekologisk mat grundskola+förskola
Summa

Effekt 2020,
tkr
Risk/Konsekvenser
40 Kortare/färre/ändrade tider för sammanträden
Minskat systemstöd för personal, elever och barn på skolor
50 och förskolor
1000 Minskat stöd till barn i behov av särskilt stöd
Minskat stöd inom natur och teknik till personal, elever och
50 barn på skolor och förskolor
Sänkt personaltäthet via överskottskrav på kommunala
enheter alternativt sänkning av elevpeng (motsvarar omkring
1557 2,5 lärartjänster)

Förändring
(kort/lång
sikt)

Svårighetsgrad
(rangordning)

Tidplan
(start-slut)

Lång

Medel

jul-20 - dec-20

X

Nämndkostnader

Lång
Lång

Medel
Mycket svår

jul-20 - dec-20
jul-20 - dec-20

X
X

Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg
Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Lång

Svår

jul-20 - dec-20

X

Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Lång

Mycket svår

jul-20 - dec-20

X

Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Mycket svår
Medel

jul-20 - dec-20
jul-20 - dec-20

X
X

Förskola
Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Större barngrupper och/eller sänkt personaltäthet via
överskottskrav på kommunala enheter alternativt sänkning av
1220 barnpeng (motsvarar omkring 2,5 förskollärartjänster)
Lång
100 Lägre andel ekologisk mat
Lång
4 017

Politiskt beslut
krävs (sätt X)

Budgetpost
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Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-03-30

Diarienummer
UN-2020/107

Utbildningsnämnden

Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 – avseende
kommunstyrelsens uppdrag KS-2020/185
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner handlingsplan för ekonomi i balans innehållande
besparingsåtgärder 2020 för KS att ta ställning till.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga nämnder att presentera förslag på åtgärder för
budget i balans 2020. Utbildningsnämnden presenterar de besparingsåtgärder omfattande
15,2 miljoner kronor (vid helårseffekt) som skulle bli följden av besparingsbetinget, för
kommunstyrelsen att ta ställning till. Åtgärderna omfattar neddragningar av pedagogisk
personal, stödinsatser samt utvecklingsinsatser.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen att återkomma med en handlingsplan för
ekonomi i balans för kommunen, för att uppnå det finansiella målet (12,1 miljoner kronor) för
2020. Uppdraget riktar sig till samtliga nämnder, som ska inventera och presentera förslag
på åtgärder. Handlingsplanen ska omfatta 26,5 miljoner kronor för kommunen som helhet.
Besparingsbetinget har fördelats per nämnd utifrån budgetomfattningen 2020 och 15,2
miljoner kronor faller därmed på utbildningsnämnden. Åtgärderna är långsiktiga och ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj 2020.
Ekonomisk konsekvensanalys
Besparingsåtgärder på 15,2 miljoner kronor skulle få långtgående effekter på
utbildningsnämndens verksamheter, främst förskola och grundskola, se bilagd
handlingsplan. Åtgärderna får helårseffekt först 2021, därmed summerar de till maximalt 5,2
miljoner kronor 2020.
Utbildningsnämnden har även ett prognostiserat underskott att hantera 2020, vilket
behandlas i en ytterligare handlingsplan i ett separat ärende. Utbildningsnämnden har
dessutom redan genomfört besparingsåtgärder motsvarande 5,2 miljoner kronor i
budgetprocessen inför 2020. I det fall nämnden inte beviljas medel avseende de avvecklade
statsbidragen för lågstadie- respektive fritidshemssatsningen kommer ytterligare åtgärder att
krävas, motsvarande omkring 3,1 miljoner kronor 2020.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Handlingsplan UN 2020_KSs uppdrag
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Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Förslagen till besparingsåtgärder berör inte barn i det här läget i processen, men skulle få
långtgående effekter för barn vid ett eventuellt beslut om att genomföra åtgärder, inte minst
insatser för barn i behov av särskilt stöd och kompletterande former för inlärning kommer att
drabbas hårt. En kraftigt minskad personaltäthet kommer även att försvåra för förskolor och
skolor att klara det statliga uppdraget.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 för utbildningsnämnden - avseende KS:s uppdrag KS-2020/185
Mallen avser KS:s uppdrag att ta fram förslag på besparingsåtgärder för budget i balans i kommunen som helhet 2020.
Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och tidplanen ska vara realistisk.

Utbildningsnämnden

Förslag på åtgärd

Pedagogisk personal, förskola och grundskola

Stödinsatser, förskola och grundskola
Utvecklingsinsatser, grundskola
Summa

Effekt 2020, tkr Effekt 2021,
(del av år)
tkr

3 050

1 000
1 150
5 200

12 150

1 900
1 150
15 200

Svårighetsgrad
(rangordning)

Tidplan (startslut)

Neddragning av personal inom förskola och grundskola via
överskottskrav på kommunala enheter alternativt sänkning av
barn- och elevpeng. Lägre personaltäthet motsvarande omkring
20 st förskollärar- och lärartjänster och/eller större
barngrupper i förskolan.
Lång

Mycket svår

jul-20 - dec-21

X

Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Minskat stöd till personal, elever och barn på skolor och
förskolor, exempelvis inom elevhälsa, hälsoäventyret och för
barn i behov av särskilt stöd.
Minskade utvecklingsinsatser, exempelvis 1:1

Mycket svår
Svår

jul-20 - dec-21
jul-20 - dec-21

X
X

Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg
Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Risk/ Konsekvenser

Förändring
(kort/lång sikt)

Lång
Lång

Politiskt beslut
krävs (sätt X)

Budgetpost
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Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-03-30

Diarienummer
UN-2020/108

Utbildningsnämnden

Mål och ekonomiska ramar 2021-2024 – synpunkter och
konsekvensbeskrivning beträffande mål, uppdrag, planeringsramar
och investeringsplan
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner konsekvensbeskrivningen av KS:s inriktningsbeslut
gällande mål, uppdrag, planeringsramar och investeringsplan för 2021-2024.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden ska lämna synpunkter och konsekvensbeskrivning beträffande de olika
delarna i kommunstyrelsens inriktningsbeslut avseende 2021-2024.
Inriktningsramarna innebär ett besparingskrav på 15 500 tkr inom utbildningsnämndens
verksamheter 2021. Vad gäller kommunstyrelsens uppdrag om 20 miljoner kronor besparing
under mandatperioden har utbildningsnämnden genomfört åtgärder motsvarande 5 200 tkr i
budgetprocessen inför 2020. Investeringsplanen har reviderats ned. Utbildningsnämnden har
inga synpunkter på föreslagna målsättningar.
Bakgrund
Nämndernas konsekvensbeskrivning av mål, uppdrag och planeringsramar samt reviderad
investeringsplan 2021-2024 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-05-04.
Dessutom ska nämnderna ta fram förslag på besparingsåtgärder om 11 miljoner kronor för
kommunen som helhet.
Inriktningsramarna har indexerats upp med 1 procent för förskola, grundskola och
grundsärskola och med 2 procent för övriga verksamheter 2021. Förskola, grundskola och
gymnasiet har volymjusterats och effektiviseringsbetinget har ökat med 987 tkr. KS budget
för 1:1 på grundskolan har utökats med 2 300 tkr till 6 900 tkr. SKR bedömer pristrycket
avseende inflation, löneökningar mm i kommunal sektor 2021 till 2,8 procent.
Ekonomisk konsekvensanalys
Planeringsramar
För en bibehållen verksamhetsnivå inom förskolan 2021 jämfört med 2020 krävs
besparingsåtgärder, alternativt tillskott på medel, motsvarande 4 100 tkr. Detta främst till följd
av den låga indexeringen av budgetramarna i för hållande till SKR:s bedömda pristryck på
2021, hyreshöjningar kopplade till inflationen samt en bedömning att en högre andel barn
kommer att vara placerade i förskolor i fristående regi kommande år då två nya fristående
förskolor startas upp vilket för med sig en högre lokalpengskostnad. Föreslagna
inriktningsramar skulle innebära en sänkning av barnpengen till kommunala förskolor med
0,1 procent, vilket ska jämföras med en uppräkning med 2,8 procent som är riktmärket från
SKR.
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För bibehållen verksamhetsnivå inom grundskolan 2021 jämfört med 2020 krävs
besparingsåtgärder, alternativt tillskott av medel, motsvarande 10 400 tkr. Detta till följd av
den låga indexeringen av budgetramarna, ökade kostnader för taxiskjutsar och modersmål,
hyreshöjningar kopplade till inflationen, ombyggnation av Högåsskolans tidigare
förskoleavdelningar samt en högre lokalpengskostnad kopplad till att en högre andel av
eleverna sannolikt kommer att välja en skola i fristående regi då en befintlig fristående
grundskola i kommunen byggs ut. Föreslagna inriktningsramar skulle innebära en sänkning
av elevpengen till kommunala grundskolor med 1,9 procent (exklusive den utökade 1:1satsningen som avser nyinköp av datorer), att jämföra med en uppräkning med 2,8 procent
(SKR:s riktmärke).
Till detta ska läggas det utökade effektiviseringsbetinget på 987 tkr.
Ovanstående summerar till ett besparingskrav på totalt 15 500 tkr för utbildningsnämnden
2021. Konsekvensanalys och besparingsåtgärder motsvarande denna summa redovisas i en
separat sammanställning, se bilaga.
Nämnda summa för grundskolan gäller under förutsättning att nämnden kompenseras för de
avvecklade statsbidragen för lågstadie- respektive fritidshemssatsningen, i annat fall
tillkommer ytterligare besparingskrav på omkring 5 200 tkr.
Redan under 2020 har nämnden tagit fram en handlingsplan för budget i balans avseende
underskotten inom SFI/Vux, Sjögrenska gymnasiet och grundskolan. Ovanstående
förutsätter att dessa åtgärder är genomförda.
Nämnden har även tagit fram besparingsåtgärder för budget i balans i kommunen som
helhet 2020 för KS att ta ställning till, omfattande 15,2 miljoner kronor. Uppdraget om en
besparing på 11 miljoner kronor för kommunen som helhet 2021 bedömer
utbildningsnämnden kommer att vara genomfört om kommunstyrelsen går vidare med denna
handlingsplan.
Utbildningsnämnden har inga synpunkter på flytten av barnsomsorgsavgifterna till nämndens
budget.
Under planperioden 2022-2023 höjs indexeringen av kommunbidraget till 2 procent för UN:s
verksamheter förutom förskolan och 2024 ligger indexeringen på 2,7 procent, vilket är
närmare SKR:s bedömning av kostnadsökningarna. Dock tillkommer ett ytterligare
besparingsbeting 2022 på 2,4 miljoner kronor som delvis neutraliserar detta. Tillskott
avseende hyra för idrottshall tillhörande Adolfsbergsskolan ligger i inriktningsramarna från
och med 2023.
Uppdrag
Utbildningsnämndens bidrag till uppdraget på 20 miljoner kronor kostnadsminskning för
kommunen som helhet under mandatperioden är de åtgärder motsvarande 5,2 miljoner
kronor som genomfördes i budgetprocessen inför 2020.

Sida 3 av 4

Investeringsplan
Investeringsplanen har reviderats ned under planperioden. Investeringarna räknas till största
delen som reinvesteringar och bärs därmed inom enheternas befintliga budget. Se bilaga.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Konsekvensanalys UN 2021
Investeringsplan 2021-2024
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Hans Åhnberg
Utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Konsekvensanalysen av inriktningsramarna berör inte barn i det här läget av
budgetprocessen. Beslutade budgetramar 2021 och eventuella besparingsåtgärder
kommer däremot i högsta grad att beröra barn, inte minst insatser för barn i behov av
särskilt stöd och kompletterande former för inlärning kommer att drabbas hårt. En kraftigt
minskad personaltäthet kommer även att försvåra för förskolor och skolor att klara det
statliga uppdraget.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Konsekvensanalys inriktningsramar 2021 för utbildningsnämnden
Avser besparingsåtgärder som en konsekvens av föreslagna inriktningsramar för utbildningsnämnden 2021.
Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och tidplanen ska vara realistisk.

Utbildningsnämnden

Förslag på åtgärd
Utvecklingsinsatser
Lokaler
Administration
Stödinsatser

Pedagogisk personal samt ökade barngrupper förskola
Summa

Effekt 2021,
tkr
3 750
550
890
1 600

8 710
15 500

Risk/ Konsekvenser
Minskad utveckling inom grundskola och förskola, såsom 1:1, naturskola,
NTA, utvecklingsstöd, verksamhetsutveckling
Avveckling av Citronens förskola, beslutad mars 2019
Neddragning av exempelvis central administration, nämndsammanträden,
reseersättning, andel ekologisk mat

Förändring
(kort/lång
sikt)

Svårighetsgrad
(rangordning)

Tidplan (start- Politiskt beslut
slut)
krävs (sätt X)

Lång
Lång

Mycket svår
Svår

jan-21 - dec-21
jan-21 - dec-21

X

Lång

Svår

jan-21 - dec-21

X

Skolverksamhet & skolbarnomsorg
Förskola
Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg,
gymnasieskola, externt och internt

Mycket svår

jan-21 - dec-21

X

Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Mycket svår

jan-21 - dec-21

X

Förskola, Skolverksamhet & skolbarnomsorg

Neddragning av stöd såsom system, öppna förskolan, socioekonomiskt stöd Lång
Neddragning av personal inom förskola, grundskola, fritidshem, fritidsklubb
och förberedelseklass, höjning av avgifter, lägre andel förskollärare per
avdelning
Lång

Budgetpost
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Alsike skola, Inventarier och läromedel
Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel
Genomförande IT-plan, IT-investeringar
Lagga/Långhunda förskola & skola, Inventarier & läromedel
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel
V:a Ängby fsk, Inventarier och läromedel
Skutans fsk, Inventarier och läromedel
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel
Högåsskolan, Inventarier och läromedel
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel
Segersta skola, Inventarier och läromedel
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel
Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel
Tallbacken, Inventarier och läromedel
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel
Verktygslådans fsk, Inventarier och läromedel
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel
SUMMA Utbildningsnämnden

Utgift Utgift Utgift Utgift Summa
2021 2022 2023 2024
100
100
100
100
300
150
0
75
75
75
250
200
250
75
75
75
0
0
75
75
50
50
75

100
100
100
100
200
200
75
75
0
75
150
200
250
75
75
75
75
75
75
75
50
50
0

100
100
100
100
200
200
0
75
75
75
150
200
250
75
75
75
75
75
75
75
50
50
0

100
100
100
100
200
200
75
75
0
75
150
500
250
75
75
75
75
75
75
75
50
50
0

400
400
400
400
900
750
150
300
150
300
700
1 100
1 000
300
300
300
225
225
300
300
200
200
75

2 325 2 250 2 250 2 550

9 375
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Handläggare
Anna-Lena Persbacke
Verksamhetschef Elevhälsan

Tjänsteskrivelse
2020-03-31

Diarienummer
UN-2020/132

Utbildningsnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska
enhet 2019.
Sammanfattning av ärendet
Alla vårdgivare har enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) en skyldighet att årligen upprätta
en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad
att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i
verksamhetens olika delar och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.
I patientsäkerhetsberättelsen skall det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under
föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka
resultat som har uppnåtts.
Ekonomisk konsekvensanalys
Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska merkostnader för
berörda verksamheter
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-31
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare

Hans Åhnberg, utbildningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Utbildningsnämnden

Patientsäkerhetsberättelse
År 2019

2020-03-01
Anna-Lena Persbacke, verksamhetschef
Karin Jonsson Bäckström, samordnandeskolsköterska med medicinskt ledningsansvar
Madelen Gunnarsson, Psykolog med ledningsansvar
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Sammanfattning
Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare. Säkrare vård
ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet. För att kunna
följa upp patientsäkerhetetsarbetet kräver lagen en årlig patientsäkerhetsberättelse. Elevhälsans medicinska insats i Knivsta kommun har en tydlig arbetsfördelning mellan verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. I december 2019 tillsattes även psykologiskt ledningsansvarig (PLA)
skolpsykolog. Detta gjordes för att även säkra en god vård för elevhälsans
psykologiska insatser.
Vårdskador mäts kontinuerligt via rapporter till medicinskt ledningsansvarig
skolsköterska och via skriftlig avvikelserapportering. Psykologiskt ledningsansvarig tar emot avvikelserapporter för de psykologiska insatserna. De uppkomna skadorna lyfts till verksamhetschef, skolläkare och nya rutiner utarbetas efter behov för att förebygga och minimera skadorna. Även den drabbade
eleven och dess vårdnadshavare involveras i ärendet. Genom datajournaler
finns ett tydligt kontrollsystem över kontrollelever, bevakningar, vaccinationer, remisshantering m.m.
Dokumentation sker genom datajournalsystemet ProReNata (PRN), systemansvarig och verksamhetschef utför regelbundna loggkontroller. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska granskar journalhantering, journalföring genom
att granska journalanteckningar för att säkerställa att alla elever erbjuds hälsobesök, uppföljningar, vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram och
att dokumentationen gjorts på ett patientsäkert sätt. Även statistik tas ut från
PRN för att ha koll på bl.a. hur många elever som erbjudits hälsobesök, vaccinationer, m.m. Detta skrivs sedan i en årlig verksamhetsrapport.
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska har genomfört regelbundna verksamhetsbesök hos övriga skolsköterskor med syfte att kvalitetsgranska och på
så sätt öka patientsäkerhet. Rutiner för egenkontroller för den psykologiska
insatsen ska utarbetas.
Inkomna avvikelser under året var 6 st., vilket är en ökning sedan förra året då
det var 1st. Avvikelserna var av olika karaktär, en nyanländ elev hade ej blivit
kallad på skolläkarbesök trots att eleven varit i Sverige nästan ett år, en remiss
till BUP hade ej kommit fram, en utebliven vaccinationsbedömning, en elevs
journal hade skickats efter från hemlandet men ingen genomgång eller läkarbedömning var gjord, en elev hade fått ny identitet av en administratör och
eleven hade då två journaler med olika identiteter, två elever hade ej erbjudits
vaccination enligt nationellt vaccinationsprogram. Dessa avvikelserapporter
har åtgärdats och analyserats, verksamhetschef och skolläkare är informerad
likaså berörda elever och vårdnadshavare. En förklaring till ökningen av antalet avvikelser kan vara att ett av målen var just att öka denna rapportering,
samt att en stående punkt på skolsköterskornas dagordning angående avvikelserapporter infördes. En annan förklaring till de ökade avvikelserna är att vi
under en period hade svårt med rekrytering och då hyrde in skolsköterskor.
Alla elever har under 2019 erbjudits hälsobesök enligt fastställt program.
Skolsköterskebemanningen har varit tillsatt med rätt kompetens trots att det
hyrdes in två personal, då två skolsköterskor slutat sin anställning i kommunen
under året. Skolläkare har arbetat i kommunen en dag i veckan under ter3

minen. Mål för nästa år är att fortsätta uppmuntra till att skriva avvikelserapporter, bli bättre på att definiera risker och göra händelseanalyser, ta upp alla
avvikelser (avidentifierade) vid våra professionsträffar. Alla elever ska erbjudas hälsobesök enligt basprogram, alla elever ska erbjudas vaccination enligt
nationellt vaccinationsprogram, våra skolsköterskemottagningar ska vara
ändamålsenliga, skolsköterskebemanning ska ha rätt kompetens.
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och
psykologiska insats i Knivsta kommun 2019.

Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse varje år och den ska vara färdig den 1 mars.
Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare, säkrare vård ska
leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerhet. För att följa upp
detta arbete kräver lagen en årlig patientsäkerhetsberättelse som ska redogöra
för hur vårdgivaren har arbetat med patientsäkerhet, vad som gjorts och vilka
resultat som uppnåtts. Det ställer stora krav på vårdgivaren att öka medvetenheten om risker, göra mätningar för att upptäcka risker och sedan leda arbetet
mot ökad patientsäkerhet

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

Mål för den medicinska insatsen
1. Att alla elever ska erbjudas hälsobesök enligt basprogram samt att erbjuda
vaccinationer enligt nationellt basprogram.
2. Att verka för att alla arbetsuppgifter under året hinner utföras enligt fastställda metoder/rutiner på ett patientsäkert sätt och att det finns en jämn arbetsbelastning i skolsköterskegruppen.
3. Vid övergång till annan skola säkerställa att elever får fortsatt god vård.
4. Uppmärksamma avvikelser, analysera, åtgärda, förbättra rutiner.
5. Säkerställa korrekta tillväxtmätningar.
6. Att säkerställa god vård i samband med eventuella överkänslighetsreaktioner vid vaccinering samt säkra god journalföring vid vaccinationstillfället.

Strategier
1. Att upprätta och följa ett årshjul, meddela till samordnande skolsköterska
om arbetet inte hinns med samt att hålla sig uppdaterad med vår metodbok
som köps in från Uppsala.
2. Genom vår centrala placering i organisationen utnyttja möjligheten att
hjälpa varandra med arbetet på skolorna.
3. När eleven byter skola till annan kommun eller inom kommunen, läs igenom journalen och avlämnande skolsköterska skriver en sammanfattning så att
eventuella fortsatta behov av åtgärder och uppföljningar tillgodoses.
4. Uppmuntra till att skriva avvikelse rapporter när avvikelse upptäcks. Samt
ha en stående punkt om avvikelser på dagordningen vid professionsmöten.
5. Årliga kontroller av skolsköterskans mottagningar och se till att dessa är rätt
utrustade, har godkända personvågar, längdstickor, kylskåp för medicinskt
bruk mm. Även se till att instrumenten kalibreras varje år.
6. Att alltid vara två skolsköterskor vid vaccinationer samt årlig genom5

gång av vaccinationsrutiner från ordination till vaccination samt årlig genomgång av handhavande vid överkänslighetsreaktioner.

Mål för den psykologiska insatsen
1. Öka likvärdigheten för det psykologiska arbetet på kommunens alla skolor.
2. Ha full bemanning på skolpsykologtjänsterna och att de skolpsykologer
som är anställda har god kompetens och kunskap samt möjlighet till att utvecklas i sin profession.
3. Utveckla samverkan med andra instanser.

Strategier
1. Utveckla det strategiska kvalitetsarbetet för skolpsykologernas arbete, tillsammans utforma en metodhandbok för gemensamma rutiner och tillvägagångssätt som beskriver psykologernas uppdrag och hur det appliceras inom
skolverksamheterna i Knivsta kommun. Upprätta och följa ett årshjul över det
strategiska kvalitetsarbetet.
2. Extern handledning i syfte att öka kompetensen inom kliniskt arbete och
specifikt för PLA-uppdraget.
3. Bjuda in till nätverksträffar med t ex socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Att psykologiskt ledningsansvarig deltar i samverkansgruppen för
remissförfarandet mellan kommuner och region.

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

Vårdgivare
Knivsta kommun, utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan. Vårdgivaren ska
utse en verksamhetschef. Då verksamhetschefen inte har hälso- och
sjukvårdskompetens har verksamhetschefen uppdragit det medicinska
ledningsansvaret till en skolsköterska och det psykologiska ledningsansvaret till en skolpsykolog.

Verksamhetschefens ansvarsområde







Svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god vård
och kostnadseffektivitet
Ansvara för att det finns kvalitetssystem för att styra, följa upp och
dokumentera kvaliteten i verksamheten
Svara för att genom överlåtelse av arbetsuppgifter att det medicinska
och psykologiska omhändertagandet av eleven tillgodoser kraven på
hög patientsäkerhet och god vård
Ansvara för att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för elev och vårdnadshavare tillfredsställande sätt
Ansvara för att det utifrån gällande lagar och förordningar som styr
verksamheten finns direktiv och instruktioner som verksamheten kräver
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Ansvara för att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata
utbildningsinsatser
Ansvara för att de som har medicinskt och psykologiskt ansvar har
möjlighet att fullfölja sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt, det
innefattar att ha tillgång till de resurser som krävs
Utöver verksamhetschefen så är det tillsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som elever, vårdnadshavare och
medarbetare kan vända sig till när det gäller frågor som rör verksamheten.

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterskas ansvarsområde









Avvikelserapportering och Lex Maria anmälningar
Generella ordinationer
Remisser vid remisshantering
Rutiner för säker läkemedelshantering
Rutiner/dokumentation/journalhantering
Rutiner för arkivering
Se till att det fastställda basprogrammet genomförs
Utforma metodanvisningar

Psykologiskt ledningsansvarig skolpsykologs ansvarsområde










Ledningssystem för verksamheten och utforma metodansvisningar
Rutiner vid remisshantering
Rutiner för samverkan
Rutiner för journalföring/journalhantering
Rutiner för arkivering
Rutiner och genomföra egenkontroller
Inköp och förvaring av testmaterial
Avvikelserapportering och Lex Maria anmälningar
Ansvar för rutiner för individuell introduktion av personal och
bevaka personalens möjligheter till fortbildning

Elevhälsans medicinska insats (EMI)
Inom EMI arbetar 6 st. skolsköterskor, under 2019 avslutade två sin anställning och under en period hyrdes skolsköterskor in (2 st.) för att uppdraget
skulle kunna utföras med blanda annat hälsobesök och vaccinationer enligt
fastställt basprogram.
Skolsköterskans uppdrag är bland annat att erbjuda hälsobesök enligt vägled7

ningen för elevhälsa (skolverket och socialstyrelsen 2016).
Vaccinationer erbjuds enligt de allmänna vaccinationsprogrammet för barn
samt komplettera vaccinationer till ofullständigt vaccinerade.
En skolläkare är anställd och köps in från Uppsala kommun en dag i veckan
under terminerna.

Elevhälsans psykologiska insats (EPI)
Inom EPI arbetar 3 st. skolpsykologer. Under 2019 arbetade två leg. psykologer och en PTP-psykolog. PTP-psykologens tjänst avslutade i november och
tjänsten har sedan dess varit vakant. Under december månad 2019 hyrdes extern skolpsykolog in för vissa avgränsade uppdrag.
Skolpsykologernas uppdrag är framförallt hälsofrämjande och förebyggande
men arbetsuppgifter som innefattas av hälso- och sjukvårdslagen är bland annat att göra psykologiska utredningar och bedömningar av enskilda elever.
Skolpsykologerna i Knivsta kommun ansvarar också för att skriva NPFremisser till Barn och ungdomspsykiatrin.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3
Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förebygga vårdskador. Vid varje verksamhetsbesök diskuteras skolsköterskans
samverkan inom skolan, men även mellan primärvård och sjukhus. Detta för
att diskutera eventuella samverkansproblematik och förbättringsåtgärder. Under de senaste året har skolsköterskorna träffat BVC vid några tillfällen för
överlämning av information av blivande förskoleklassbarn (region/privat).
Skolsköterskor och ungdomsmottagning träffas en gång/termin för att diskutera pubertetsundervisning samt våra ungdomars psykiska mående.
Hälsoäventyret i Knivsta träffar skolsköterskor på högstadiet och har informationsutbyte ibland annat tobaksfrågan. Samarbete med BUP i form av Snorkelutbildning till delar av elevhälsans personal. En intern samverkan i form av
att skolsköterskan deltar i skolorna elevhälsoteam med skolanspersonal och
övriga elevhälsan.

Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Elevhälsans medicinska och psykologiska insats strävar ständigt efter att samarbeta med vårdnadshavare. Vid behov förekommer täta besök eller telefonkontakter. Utifrån elevens ålder och mognad involveras även eleven. Vid avvikelse från rutiner informeras alltid vårdnadshavare.
Vårdnadshavare får vid skolstart, skolbyte och fortlöpande under elevens
skolgång information om vilka insatser elevhälsans medicinska insats erbjuder. Detta för att vårdnadshavare ska veta vilka hälsoinsatser de kan förvänta
sig. Skolsköterskan medverkar även vid föräldramöten vid skolstart samt
elevhälsomöten.
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelse
Skolsköterskor och skolläkare rapporterar till medicinskt ledningsansvarig
skolsköterska händelser som har medfört skada eller kunna medföra skada för
elev i samband med vård och omhändertagande i skolan. Skolpsykologer rapporterar avvikelser till psykologiskt ledningsansvarig. Medicinskt respektive
psykologiskt ledningsansvarig skolsköterska/skolpsykolog ansvarar för åtgärder och tidsplan i samråd med verksamhetschef (och skolläkaren). Medicinsk/psykologiskt ledningsansvarig skolsköterska/skolpsykolog rådgör efter
behov med socialstyrelsen om en Lex Maria anmälan ska göras. När en anmälan är aktuell ska den snarast skriftligen meddelas IVO.
Under året har 6 s.t avvikelserapporter inkommit till den medicinska elevhälsan, och de har inte varit av sådan grad att det har behövts anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.(IVO). Rapportering av avvikelserna görs i
kommunens diarieförings system P 360

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§ 7 kap 2 § p 6,
I Knivsta kommun finns rutiner för hur klagomål och synpunkter ska hanteras,
information finns på kommunens hemsida.
Angående frågor som rör patientsäkerheten har verksamhetschefen för elevhälsans medicinska och psykologiska insats ett särskilt ansvar. Verksamhetschefen ska ta emot och i samråd med medicinskt/psykologiskt ledningsansvarig skolsköterska/skolpsykolog utreda om det inkomna klagomålet eller synpunkten kan ha betydelse för patientsäkerheten.
Under året har inget klagomål inkommit.

9

Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2
Egenkontroller innebär att genom systematik följa upp och utvärdera samt
kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår
i ledningssystemet (SOSFS 2011:9)
Medicinska elevhälsan
Typ av egenkontroll

Frekvens

Innehåll

Verksamhetsbesök

Nyanställd eller Besöket omfattar en genomvart annat år
gång av skolsköterskans administration, journalhantering,
dokumentation, läkemedelshantering, hygienrutiner, samverkan, lokaler utrustning och
arbetsmiljö

Verksamhetsberättelse

Varje år

Skolsköterskor får svara på en
enkät bla redovisa resultat av
basprogrammet, vaccinationer,
administrativt
arbete,
dokumentation,, journalhantering, utrustning, lokal, fortbildning, samverkan, hygien
samt läkemedelsrutiner

Avstämning årshjul för I slutet av höst Syftet med avstämningen är
skolsköterskor
och vårtermin
att säkerställa genomförandet
av gällande basprogram för
hälsobesök och vaccinationer
journalgranskning

fortlöpande

Att säkerställa att gällande
basprogram följs samt relevant dokumentation

Logkontroll

Varje månad

Logguppföljningar av alla systemets användare

Psykologiska elevhälsan
Då funktionen psykologiska ledningsansvar tillsattes i december 2019 har rutiner för egenkontroll ännu inte utarbetats.
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Åtgärder som genomfördes 2019 för ökad
patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2
Elevhälsan medicinska insats
Mål 1. Att alla elever ska erbjudas hälsobesök enligt basprogram samt att erbjuda vaccinationer enligt nationellt program.
- Vid terminsstart upprättar skolsköterskorna ett årshjul som sedan vid
professionsträffar vart tredje vecka kollas upp och skolsköterskan
meddelas om något inte hinns med samt, genomgång av eventuella
nyheter från metodboken tas upp.
Mål 2. Att verka för att alla arbetsuppuppgifter under året hinner utföras enligt
fastställda metoder/rutiner och att det finns en jämn arbetsbelastning i skolsköterskegruppen.
- Under 2019 slutade två skolsköterskor sin anställning i kommunen
och skolsköterskorna fördelades/hjälptes åt på flera av skolorna. En
skolsköterska hyrdes in en period för att arbetsuppgifterna skulle hinnas med.
Mål 3. Vid övergång till annan skola säkerställa att elever får fortsatt god
vård.
- Skolsköterskor har under 2019 börjar skriva en sammanfattning av
den medicinska journalen i Pro Renata för att underlätta för mottagande skolsköterska samt för att kontrollera att allt blivit utfört, och
om inte meddela det till skolsköterska på nya skolan.
Mål 4. Uppmärksamma avvikelser, analysera, åtgärda förbättra rutiner.
-Uppmuntra att skriva avvikelser rapportera när avvikelser upptäcks.
Mål 5. Säkerställa korrekta tillväxtmätningar.
- En kontroll av alla kommunens skolsköterskemottagningar har gjorts
(juni 2019)och kontrollerat att dessa är rätt utrustade, har godkända
personvågar, längdstickor, kylskåp för medicinskt bruk mm. Även en
kalibrering av instrument gjordes (april 2019).
Mål 6. Att säkerställa god vård i samband med eventuella överkänslighetsreaktioner vid vaccinationer samt säkra god journalföring vid vaccinationstillfället.
-Skolsköterskorna är alltid två när man vaccinerar, samt att vaccinationsrutiner har gåtts igenom från ordination till vaccination samt genomgång av överkänslighetsreaktioner, Dessa rutiner finns även att
läsa om i metodboken och det rekommenderas att läsa på innan vaccinationstillfällen.
Skolsköterskorna i Knivsta kommun har professionsmöten var tredje vecka då
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bland annat dessa frågor lyfts, och då skolsköterskorna är anställda centralt
finns större möjligheter att hjälp a varandra med arbetet och att vara två skolsköterskor vid alla vaccinationer. Det som också kan öka patientsäkerhetsarbetet är att skolsköterskorna träffar samma skolläkare. Skolläkaren jobbar i
Kommunen en dag i veckan och träffar alla skolsköterskor enligt ett fastställt
schema. Skolläkaren köper vi in från Uppsala kommun där samma metodbok
och rutiner finns.
Medicinskt ansvarig skolsköterska/samordnande skolsköterska träffar länets
samordnande skolsköterskor två gånger/termin där frågor lyfts om bland annat
rutiner, metoder som rör patientsäkerhet.
Elevhälsans psykologiska insats
En psykologiskt ledningsansvarig skolpsykolog har tillsatts i syfte att öka patientsäkerheten inom elevhälsan psykologiska insatser. Innan uppdraget tillsattes har psykologgruppen påbörjat ett arbete med att utarbeta en metodbok med
i första hand fokus på skolpsykologernas uppdrag inom hälso- och sjukvård.
Skolpsykologerna har fått extern handledning tillsammans med andra
skolpsykologer i Enköpings kommun.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4
All personal inom EMI och EPI ansvarar för att identifiera och rapportera risker
som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för eleverna. Större förändringar i verksamheten kan också väsentligen påverka patientsäkerheten. Vid inkommen avvikelserapport genomförs en riskanalys och en bedömning av händelsen samt eventuella åtgärder för att förebygga och undvika
att incidenten upprepas. Åtgärderna dokumenteras och återförs till verksamheten lokalt. Verksamhetschef ansvarar för att påtala risker för vårdgivaren.

Utredning av händelser - vårdskador
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket
Har dokumenterats i form av avvikelserapporter som då analyserats och gåtts
igenom och vidtagit åtgärder. Händelser som kan bidra till vårdskador tas även
upp och diskuteras vid professionsmöten, och dokumenteras då i mötesprotokollet.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Knivsta kommun använder sig av datajournalsystem ProReNata där dokumentationen ska göras. Systemansvarig och verksamhetschefen går årligen
igenom ProReNata i ett system ”KLASSA”- för att säkerställa informationssäkerheten.
1. Informationssäkerhetsklassa -Där kan man informationssäkerhetsklassa informationen i ett verksamhetssystem utifrån vilka konsekvenser som uppstår
om t.ex. informationen inte kan nås, om den förvanskas, brister i åtkomstbegränsning eller det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen.
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2. Handlingsplan -Utifrån klassningen kan man ta fram en handlingsplan med
krav på förvaltning av systemet och hanteringen av dess informationsinnehåll.
3. Upphandlingskrav -Man kan få en lista med förslag på informationssäkerhets krav som stöd vid upphandling.
Med KLASSA får man en översikt och sammanställning hur dina verksamhetssystem förvaltas, man kan kontrollera när informationssäkerhets granskning genomfördes.
I KLASSA är det informationen och verksamhetsprocess där informationen
används viktigast. Med hjälp av KLASSA är avsikten att man ska kunna identifiera både krav på hanteringen av informationen samt även ITsäkerhetsaspekter. Resultatet blir en handlingsplan som sedan är tänkt att integreras i det normala systemförvaltningsarbetet.
I journalsystemet ProReNata görs all journaldokumentation om eleven, om
eleven är gömd görs dokumentationen i pappersjournal som förvaras i skolsköterskans/skolpsykologens journalskåp.
När eleven börjar i förskoleklass har vårdnadshavarna fått samtyckt att en
journalkopia från BVC får lämnas till elevhälsans medicinska insats. Journalkopian scannas in i journalsystemet och en sammanfattning om BVC-perioden
dokumenteras.
Om en ny elev börjar på skolan sickas en samtyckesblankett hem där vårdnadshavarna medger om medicinsk journal från tidigare skola får inhämtas.
Om samtycke finns skickar skolsköterskan detta till föregående skola, och om
skolan har ProReNata skickas journalen digitalt, annars skickas en papperskopia som sedan scannas in i den digitala journalen. Detta för att få en sammanhållande journalföring. I ProReNata använder vi oss av en funktion ”bevakningar” som en påminnelse.
När eleven slutat sin skolgång i kommunen skrivs den digitala journalen ut i
pappersformat och förvaras sedan i elevhälsans arkiv.

RESULTAT OCH ANALYS
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
I Knivsta Kommuns skolor fanns det 2618 elever inskrivna i september 2018.
I förskoleklass var 291 elever inskrivna, och 318 hälsobesök utfördes.
I åk 2 var 274 elever inskrivna och 266 hälsbesök utfördes.
I åk 4 var 258 elever inskrivna och 257 hälsobesök utfördes.
I åk 7 var 243 elever inskrivna och 243 hälsobesök utfördes.
I åk 1 gymnasiet var 53 elever inskrivna och 30 hälsobesök utfördes.
Under läsåret 2018/19 utfördes 733 vaccinationer.
Det är som försvårar en analys av detta material är personalomsättningen under 2019 och då vi valde att inte skriva en verksamhetsrapport.
I början av terminen är det också en stor in och utflyttning av elever.
Alla elever har erbjudits hälsobesök samt vaccinationer enligt fastställt basprogram under 2019 och ett årshjul har uppförts vid höstterminens start.
Metodbok med anvisningar köps in från Uppsala kommun och den uppmanas
skolsköterskorna att hålla sig uppdaterade med.
Det finns 6 st. skolskötersketjänster i Kommunen och då två skolsköterskor
slutade sin anställning under 2019, hyrdes två skolsköterskor in för att säker13

ställa att arbetet skulle hinnas med. Skolsköterskorna i Kommunen hjälptes
även åt på andra skolor så att arbetet skulle hinnas med. Alla skolsköterskor i
Knivsta kommun har den formella kompetensen som krävs.
En utökning av skolskötersketjänst har skett under 2019, och tre skolsköterskor har börjat sin anställning under 2019.
Vid vaccinationstillfällen har det alltid varit två sköterskor närvarande för att
säkerställa god vård i samband med vaccinationer. Vaccinationer sker enbart
på de skolor som är ändamålsenliga för detta. Elever från Lagga skola och
Långhundraskola åker till andra skolor i kommunen vid vaccinationstillfällen.
Vaccinationer har också utförts vid läkarmottagningar.
Vid övergångar till annan skola skriver skolsköterskan en journalgenomgång
samt skriver en sammanfattning av den medicinska journalen i ProReNata.
Detta för att säkerställa att eventuella fortsatta behov av åtgärder och uppföljningar tillgodoses. Här har fyra avvikelser hittats.
Ett av målen var att öka antalet skriva avvikelserapporter, en ökning har skett
de skrevs 6 st. 2019 och 1 st. 2018.
Ett övergripande resultat av egenkontroller och genomförda verksamhetsbesök
som gjordes under sommaren 2019 var att skolsköterskorna huvudsakligen
dokumenterat enligt riktlinjer. Skolsköterskorna har vid professionsmöten diskuterat dokumentation och repeterat dokumentationsrutiner samt funktioner
och nyheter i datajournalsystemet. Loggkontroller har utförts av verksamhetschef och ansvarig för ProReNata, slumpmässiga journalgranskningar har
gjorts fortlöpande under året. En kontroll och kalibrering av all apparatur har
gjorts under året (april 2019). Skolsköterskornas lokaler har kontrollerats vid
verksamhetsbesök för att fastställa att alla mottagningar är rätt utrustade för att
säkerställa bland annat korrekta tillväxtmätningar.

Rutiner för händelseanalys
Nedan beskrivs den process som används för att utreda händelser som medfört
eller hade kunnat medföra en vårdskada vid avvikelser
Risk och händelseanalys
Steg 1

Initiera analys

Steg 2

Samla in fakta och beskriv analysområde

Steg 3

Identifiera och bedöma risker

Steg 4

Identifiera bakomliggande orsaker

Steg 5

Föreslå åtgärder och metod för uppföljning

Steg 6

Skriv slutrapport

Steg 7

Besluta om åtgärder

Steg 8

Utvärdera och följa upp åtgärder
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Avvikelser
Under 2019 har 6 st. avvikelser inkommit för elevhälsans medicinska insats.
Aktuella åtgärder har vidtagits för att säkerställa att det inte inträffar igen, ingen avvikelse har varit av sådan grad att en Lex Maria behövts göras. Avvikelserna inom medicinska elevhälsan har varit av varierande orsak. Två avvikelse
handlade om att eleven inte fått sin vaccination i åk 8. Detta upptäcktes när en
ny skolsköterska började på skolan vid journalgenomgång, eleverna har nu
blivit vaccinerade. Om inte upptäckten gjorts hade eleven varit ovaccinerad
och kunnat få dessa sjukdomar. Vi har ett kontrollsystem för detta då vi har en
journalgenomgång och skriver en sammanfattning på eleven när denne byter
skola. Orsaken till att dessa avvikelse inte framkommit är då skolsköterskan
slutat sin anställning.
En avvikelse handlade om en elev som har gått i skolan i Knivsta i ett år, där
man ännu inte erbjudit vaccinationer eller skolläkarbesök, detta uppmärksammades när eleven bytte skola i kommunen, detta är nu åtgärdat. En förklaring kan vara att en skolsköterska hyrdes in på den skolan. Om upptäckten inte
gjorts har det kunnat medföra att eleven varit ovaccinerad och kunnat få dessa
sjukdomar samt att information om elevens hälsa saknats. Kontrollsystem
finns då vi har en överrapportering när eleven byter stadie samt genomgång av
journal.
En avvikelse handlade om en nyinflyttad elev, där journalen skickats efter från
hemlandet, scannats in i journalen men ingen hade gjort någon översättning
eller bedömning av journalen. Risken hade varit att eleven inte hade fått de
vaccinationer som behövts och då kunnat få dessa sjukdomar, samt att information om hälsotillstånd saknats. Detta upptäcktes då ny skolsköterska börjat på
skolan, orsak kan vara inhyrd personal. Metodhänvisningar finns angående
detta.
En avvikelse handlar om en elev som inte varit gömd eller hade skyddad identitet, men som av någon anledning önskat byta personnummer och namn. En
administrativ personal på skolan hade då gjort detta. Detta upptäcktes när eleven sedan skulle vaccineras och det fanns två journaler på eleven i ProReNata
med olika namn och personnummer. Detta har kunnat medföra att eleven inte
fått vaccination och då riskerat att få dessa sjukdomar. Diskussioner fortgår
huruvida man kan ändra dessa uppgifter.
En avvikelse handlar om en remiss som ska ha skickats till BUP, men som
inte fått denna. Det uppdagades då föräldrarna ringt BUP för att få en tid. Remissen är nu skickad. Detta hade kunnat medföra att eleven inte fått den utredning/bedömning som ska göras på BUP eller att det blivit försenat. Skolsköterskan på denna skola har nu slutat sin anställning. Många av dessa avvikelser har med administration att göra och metodanvisningar finns i vår metodbok som vi köper från Uppsala. En ökad diskussion av avvikelser på våra
professionsträffar kan vara ett alternativ för att öka patientsäkerheten, samt
återkommande genomgångar av metodboken.
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Klagomål och synpunkter
Under året har inga klagomål eller synpunkter från elev eller vårdnadshavare
inkommit som har betydelse för patientsäkerheten.

Händelser och vårdskador samt Riskanalys
Har endast gjorts i samband med avvikelserapporteringen och dokumentation i
denna avvikelseblankett samt sedan tagits upp/informerats om i professionsgruppen för att undvika att avvikelsen händer igen

Mål och strategier för kommande år
Är att fortsätta verka för att alla arbetsuppgifter under året hinner utföras enligt fastställda metoder/rutiner. Att på ett patientsäkert sätt verka för en jämn
arbetsbelastning genom att hjälpa varandra i skolsköterskegruppen.
Att säkerställa god vård i samband med eventuella överkänslighetsreaktioner
vid vaccinering, samt säkra god journalföring genom att alltid vara två skolsköterskor vid vaccination samt genomgång av handhavande vid överkänslighetsreaktioner. En planeringsdag då detta tas upp planeras i juni.
Vid övergång till annan skola säkerställa att eleverna får fortsatt god vård genom att skolsköterskan på den skola eleven lämnar gör en journalgenomgång
och skriver en sammanfattning av skolhälsovårdsjournalen.
Att fortsätta uppmärksamma avvikelserna, analysera, åtgärda förbättra rutiner
genom att uppmuntra att skriva avvikelser, samt kontinuerligt diskutera dessa
på professionsträffar.
Att fortsätta säkerställa tillväxtmätningar genom att vid verksamhetsbesök
eller vid egenkontroll se till att alla mottagningar har rätt utrustning. Har godkända personvågar, längdstickor kylskåp för medicinskt bruk m.m.
Att fortsätta sträva efter att alla elever erbjuds hälsobesök och vaccinationer
enligt fastställt program samt erbjuda kompletterande vaccinationer till de som
behöver. Detta ska göras genom att upprätta årshjul som finns i metodboken.
En plan inför nästa år är att arbeta på våra professionsträffar med att göra riskanalyser och diskutera händelseanalyser samt dokumentera dessa.
Mål för elevhälsans psykologiska insats är att fortsätta utvecklingsarbete t.ex.
genom att utforma en metodhandbok i syfte att öka likvärdigheten i arbetet
sett till alla skolor i kommunen. Målet är att ha full bemanning och att de anställda har rätt kompetens samt möjlighet till att utvecklas i sin profession.
Mål är också att öka samverkan mellan elevhälsan och andra instanser. Strategier är att erbjuda extern handledning med fokus på kliniskt arbete och PLAuppdraget och att föreslå och bjuda in till samverkan med t.ex. socialtjänst och
psykiatri.
Ett gemensamt mål för EMI och EPI är att ha ett samarbete kring gemensamma rutiner t.ex. egenkontroller, journalhantering och arkivering.
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