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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum A, kl. 09:00-12:30. Ajournering 10:00-10:25

Beslutande

Ledamöter

Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande
Maria Jonsson (KD) tjänstgör för Tomas Bolén (S) §§ 36-37
Tomas Bolén (S), 1:e vice ordförande, deltar via Teams §§ 38-46
Emma Madueme (S) tjänstgör för Maria Unborg (M)
Ingrid Björklund (L)
Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgör för Hans Jonsson (C)
Mari Wintarv (C)
Andreas Kissner (KD)
Ersättare

Allan Olsson (SD)
Karl-Gunnar Landar (C)
Joakim Guvelius (C)
Maria Jonsson (KD) §§ 38-46

Övriga närvarande

Tjänstemän

Christer Andersson, barn-och utbildningschef
Cecilia Kronberg, nämndsekreterare
Lars Forsblom, kvalitetsutvecklare §§ 40-46
Monica Hedström, arbetstagarrepresentant Lärarförbundet.

Justerare

Andreas Kissner

Justeringens plats och tid

Nämndsekreterarens kontor 2022-08-31 kl. 14:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Cecilia Kronberg
Ordförande
Jan-Åke Lindgren
Justerare
Andreas Kissner

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-24

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-01

Förvaringsplats för protokollet

Nämndsekreterarens kontor.

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Cecilia Kronberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2022-09-22

§§ 36-46
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista
§ 36

Dnr 2022/00011

Godkännande av dagordning
§ 37

3

Dnr 2022/00050

Budgetuppföljning juli 2022
§ 38

4

Dnr 2022/00022

Budget och verksamhetsplan 2023-2025, med anpassningar, tilläggsäskande och
styrkort inför 2023
5
§ 39

Dnr 2022/00008

Kränkande behandling, anmälan till huvudman
§ 40

Dnr 2022/00010

Barn-och utbildningschefen informerar
§ 41

9

Dnr 2022/00261

Medlemskap i ekonomisk förening Natur Teknik för Alla (NTA)
§ 42

8

10

Dnr 2022/00299

Utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser samt
tilldelas ansvarsuppgifter
12
§ 43

Dnr 2022/00012

Redovisning av verksamhetsbesök - systematiskt kvalitetsarbete 2022
§ 44

Sammanträdesdagar 2023
§ 45

18

Dnr 2022/00007

Delegationsbeslut 2022, redovisning
§ 46

19

Dnr 2022/00006

Meddelanden

Justerandes sign

17

Dnr 2022/00298

21
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 36

Dnr 2022/00011

Godkännande av dagordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(21)
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 37

Dnr 2022/00050

Budgetuppföljning juli 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden godtar budgetuppföljningen som avser till och med juli 2022.

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljningen till och med juli visar på ett positivt resultat med 300 tkr för barn-och
utbildningsnämndens ansvarsområden. Ny helårsprognos tas fram i augusti i samband med
delårsrapporten.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning BUN juli 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 38

Dnr 2022/00022

Budget och verksamhetsplan 2023-2025, med anpassningar,
tilläggsäskande och styrkort inför 2023
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Godkänna budget och verksamhetsplan 2023 – 2025
2. Godta barn-och utbildningsförvaltningens anpassningsåtgärder.
3. Tilläggsäska till budget 2023 som avser:
a: volymökning 1 096 tkr för att bibehålla utökning av en avdelning på Tellus
förskola samt tillgodose personalbehov på förskola Skogsbacken, Alfta.
b: kostnadsökning uppgår till 1 016 tkr som avser skolskjuts
4. Anta styrkorten inför 2023 i sin helhet.

Reservation
Andreas Kissner (KD) tillsammans med C anmäler reservationsrätt i punkterna 1-3 och deltar
inte i beslutet av budget- och verksamhetsplan med tillhörande anpassningsåtgärder och
tilläggsäskande som rör volym- och kostnadsökningar.
KD och C inkommer med en skriftlig reservation till KS och höstens budgetberedning.

Ärendet
Budget och verksamhetsplan 2023
Verksamheten ser framför sig ett flertal utmaningar utöver sitt kompensatoriska uppdrag. Vi
arbetar ständigt med ökad likvärdighet för våra barn och elever. Utmaningar väntar fortsatt
gällande barnantal i våra kommunala förskolor. Behovet av platser är stort och den planerade
byggnationen av ny förskola i Alfta kommer att fördröjas. I Alfta har antalet platser tillfälligt
utökats på Tellus. En modullösning, Bäckstugan samt Sörgården löser tillfälligt problemen i
Edsbyn. I Alfta har antalet platser tillfälligt utökats på Tellus. En fortsatt utmaning är våra
”byskolor” som kräver underhåll och investeringar för att skapa mer likvärdiga förhållanden.
Måluppfyllelse och kostnader för flerspråkiga elever och SFI är också en utmaning. Här väntas
en tillströmning av elever till förskola och grundskola p g a omvärldsläget vilket också bidrar till
starkt ökade transportkostnader för elever gällande buss och taxi.
Gymnasiet är konkurrensutsatt och för att fortsatt generera en stor andel av kommunens egna
elever måste vår kvalitet bibehållas. Kommunala vuxenutbildningen växer och spås bli en allt
större aktör gällande utbildning till flerspråkiga och arbetslösa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

Anpassningsåtgärder
Medel, 950 tkr har inte beviljats till assistenter i förskola för barn med kognitiva svårigheter.
Detta behov måste täckas upp av personal i ordinarie barngrupper vilket innebär fler
barn/personal. Medel till vikarieanskaffare, förskola 150 tkr avslogs och kommer fortsatt att ta tid
från ordinarie arbetsuppgifter för personalen. Av ansökta medel till assistenter i förskoleklass för
barn med stora kognitiva svårigheter beviljades inte 393 tkr. Behovet kvarstår och lärare får
agera hjälp-jag med minskad tid i klass eller grupp som följd.
Övriga besparingar inom för- och grundskola uppgår till 114 tkr och ombesörjs genom
besparing på läromedel och uppgifter som ligger på personal vilket stjäl tid från barngrupp och
klass.
Tilläggsäskande
Volymökning
Det är ett omfattande efterfrågan av förskoleplatser i Alfta inför 2023. För att tillgodose behovet
och därmed följa skollagen kommer Tellus förskola fortsatt att erbjuda ytterligare en avdelning i
väntan på att nya förskolan Skogsbacken, Alfta tas i bruk. Beloppet avser två tjänster under
hela året då Tellus personal och barn vid nedläggning augusti-23 flyttas över till Skogsbackens
förskola.
Kostnadsökning
Äskande tillkommande kostnadsökningar inför 2023 uppgår till 1 016 tkr.
Verksamheten bedrivs i ett större antal skolenheter där barn- och elever är beroende av
skolskjuts i olika former för att ta sig till skolan. I mindre skala kan linjetrafiken användas
undantaget gymnasiet och här tillkommer en mindre kostnad för s.k. skolbiljetter.
Busskostnader för skolskjuts dominerar och "skapade" turer har stor täckning men då elever bor
perifert eller har stora kognitiva svårigheter så kompletteras buss med taxi.
Eventuell kostnadsökning för fria skolkort som utgår till elever i år 7-9 samt gymnasiet är inte
känd i dagsläget.
Styrkort för 2023
Inför 2023 är styrkorten oförändrade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

Konsekvensbeskrivning barn och unga
Barngruppernas storlek ökar vilket innebär att barnens behov och utveckling inte kan tillgodoses
som föreskrivs i styrdokumenten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2022-08-03
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Rektorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 39

Dnr 2022/00008

Kränkande behandling, anmälan till huvudman
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden tar del av redovisningen i anmälningarna om kränkande
behandling.

Sammanfattning av ärendet
Rektorer i samtliga skolformer inom barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde, har
skyldighet att enligt skollagen 6 kap. § 10, anmäla till huvudmannen om en elev eller ett barn
har blivit utsatt för kränkande behandling.
Vid dagens sammanträde redogör barn- och utbildningschefen för de anmälningar som
inkommit under perioden 2022-05-03 – 2022-08-19 och vilka åtgärder som vidtagits av rektorer.
Ärendet
ID nr 1876 Alftaskolan 7-9 gäller verbala trakasserier ex hot och öknamn – ärendet ej åtgärdat
ID nr 1907 Celsiusskolan F-6 avser verbala trakasserier ex hot och öknamn – ärendet under
utredning.
Tidigare anmälda ärenden med ID nr 1812, Alftaskolan 7-9, som avser mobbning och upprepad
kränkning, är ännu inte avslutat i systemet.
De övriga anmälda ärendena till barn-och utbildningsnämnden är avslutade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-08-19, Christer Andersson
Underlag om kränkande behandling i Stella systemet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 40

Dnr 2022/00010

Barn-och utbildningschefen informerar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Christer Andersson, barn-och utbildningschef informerar:
•

En kommungemensam välfärdsstrategi ska upprättas och skapa hälsofrämjande miljöer
för invånarna. Alla sektorer ska engageras i strategiarbetet som bör bygga på
insamlade data om invånarnas hälsa och skapa förebyggande och riktade åtgärder

•

HLT, hälsa lärande och trygghet är ett gemensamt utvecklingsarbete med hälsocentral,
socialtjänst och barn-och utbildning. Samarbetet påbörjas med inriktning till barn i
åldrarna 0-5 år och förskolan för att sedan utvecklas till äldre barn och ungdomar.

•

Inför hösten finns 23 barn och elever från Ukraina i kommunen. Eleverna går i
förberedelseklass på Alftaskolan.

•

Information om Covid. Region Gävleborg prognostiserar en ökning av covid vid skolstart
för att sedan minska i slutet av september. Verksamheterna ska pågå i vanlig
omfattning.

•

Sveco har fått i uppdrag av kommunen att göra en lokalöversyn.

•

Gymnasieantagning: 133 elever började åk 1 på gymnasiet. 100 av dem har
nationellbehörighet.

•

Ny grundskolerektor Kristin Friberg, ansvarar för Runemo och Viksjöfors skola med
tillhörande fritidshem samt elevhälsochef för elevhälsan.

•

En slumpartad granskning av Skolinspektionen görs på Celsiusskolan F-6.
Alftaskolan 7-9 granskas av Skolinspektionen för dess – över tid - sjunkande
betygsresultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 41

Dnr 2022/00261

Medlemskap i ekonomisk förening Natur Teknik för Alla (NTA)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att barn-och utbildningsförvaltningen
ansöker om medlemskap i skolutveckling för Naturvetenskap och Teknik för Alla, NTA.

Sammanfattning av ärendet
Barn-och utbildningsförvaltningen ser det som en viktig del i att öka elevers intresse och
kunnande i och för naturvetenskapliga ämnen.
Lärarbehörigheten är god men några lärare anser inte att de har tillräckliga kunskaper att på ett
strukturerat sätt möta och undervisa om ämnesinnehållet i de naturvetenskapliga ämnena. Flera
anser att teknikämnet är mest utmanande. Här finns en efterfrågan på material och metod.
Denna efterfrågan har också ställts av pedagoger som tidigare undervisat med hjälp av
materialet i andra kommuner. Barn-och utbildningsförvaltningen ser därför detta som en
möjlighet till kompetensutveckling för pedagoger.
Man vill också öka andelen sökande till det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet, då
kommunens elever väljer detta program i lägre utsträckning än elever gör i riket totalt.
Organisationen är uppbyggd på följande sätt:
•

En NTA-samordnare i kommunen för förskola- och grundskola F-6

•

Ansvarig NTA-lärare på varje skolenhet

•

En NTA-grupp som leds av samordnare där ansvariga NTA-lärare utgör gruppens
medlemmar.

Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget innebär att Du ska inspirera, handleda och utveckla användningen av NTA i
undervisningen.
NTA-samordnare ska:

Justerandes sign

•

Delta i och organisera möten med verksamheternas utsedda ”NTA-lärare”.

•

Inhämta information och önskemål från sina kollegor och fortbilda dem.

•

I förlängningen kunna vara kollegor och behjälpliga i användandet av NTA-metoden

•

Ansvara för att rapportera till NTA om det inte finns fungerande lådor och verktyg.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

Konsekvensbeskrivning barn och unga
Syftet är att utveckla intresse och kunnande för natur-och teknikämnen bland elever och
därmed ges bättre förutsättningar. Ett negativt beslut innebär att elever i lägre utsträckning
intresserar sig för dessa ämnen vilket kan påverka gymnasievalet.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Forskning visar att flickor i lägre utsträckning väljer att utbilda sig inom dessa yrken. Ett positivt
beslut gynnar flickor att vågar välja dessa yrken

Beslutsunderlag
Ansökningshandling till NTA
Tjänsteskrivelse, Christer Andersson, 2022-08-04
Beslutet ska skickas till
Som underlag med ansökan till NTA
Rektorer för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 42

Dnr 2022/00299

Utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska och
psykologiska insatser samt tilldelas ansvarsuppgifter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att:
1. utse Kristin Friberg som ny verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska
insatser som gäller från och med 2022-08-01.
2. Verksamhetschefens ansvar:
Systematiskt kvalitetsarbete
•

känna till de författningar, styrdokument och vetenskapliga rön för hälso-och
sjukvårdsväsendet respektive utbildningsväsendet som berör medicinsk/psykologisk
elevhälsa.

•

ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.

•

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

•

i ett dokument ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten

•

inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera processer, rutiner
och metoder för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten och dess resultat

•

varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse

•

senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse

•

ansvara för att redovisa verksamhetens resultat för barn-och utbildningsnämnden

Löpande verksamhet.
•

ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och se till att den fungerar på
ett tillfredsställande sätt

•

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

•

ansvara för att det finns de direktiv, instruktioner och rutiner som den löpande
verksamheten kräver ansvara för att det finns rutiner eller lokala instruktioner som både
möjliggör och säkerställer att patienten kan få del av information av sådant innehåll och
i sådan omfattning som föreskrivs enligt relevanta bestämmelser i patientlagen.

•

ansvara för att den medicinska/psykologiska elevhälsan har de lokaler, den utrustning
och de resurser som behövs för att god vård ska kunna ges

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

•

ansvara för att inköp av tjänster, produkter, försörjnings- och informationssystem sker i
enlighet med gällande rätt och kommunens riktlinjer

Avvikelser
•

ansvara för att egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd utövas.

•

ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever och
vårdnadshavare, personal, andra myndigheter, föreningar, organisationer och
intressenter.

•

ta emot rapporter om avvikelser i enlighet med 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen från
verksamhetens personal

•

utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra
vårdskada (avvikelse)

•

vidta nödvändiga omedelbara och andra åtgärder i anledning av en avvikelse

•

vid behov göra anmälan enligt Lex Maria

•

i ett dokument analysera och sammanställa inkomna rapporter om risk för vårdskada
eller vårdskada, klagomål och synpunkter och utifrån vad som framkommer vidta
åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet

Personal
•

säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar i enlighet med
processerna och rutinerna i ledningssystemet

•

säkerställa att det finns skolläkare och skolsköterskor/skolpsykologer i den omfattning
som tillgodoser behovet

•

ansvara för att skolläkare och skolsköterskor/skolpsykologer har rätt kompetens för att
kunna bedriva medicinsk/psykologisk elevhälsa av hög säkerhet och god kvalitet

•

medverka i meritvärdering och anställningsintervju vid nyanställning av skolsköterskor
och skolläkare/skolpsykologer

•

ansvara för rutiner för individuell introduktion av personal och bevaka personalens
möjligheter till fortbildning

•

ansvara för att skolläkare och skolsköterskor/skolpsykologer är informerade om de
bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter och behörighet

•

anmäla till IVO om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på grund av sjukdom eller
missbruk bedöms att inte kunna utöva sitt yrke tillfredsställande

Personuppgiftshantering

Justerandes sign

•

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

•

ansvara för uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet.

•

ansvara för informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten

Utdragsbestyrkande
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2022-08-24
Barn- och utbildningsnämnden

•

ansvara för att det finns ett dokument ”Informationssäkerhetspolicy” i enlighet med
HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

•

ansvara för att det finns fungerande rutiner för styrning av behörigheter i det digitala
journalsystemet och för spårning (loggning) av användare

•

tilldela behörigheter i det digitala journalsystemet

•

ansvara för att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är ändamålsenliga
och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares
aktuella arbetsuppgifter

•

ansvara för att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare är
informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter

•

ansvara för att uppföljning av informationssystemens användning sker genom
regelbunden kontroll av loggarna

•

utreda misstanke om obehörig åtkomst

Samverkan
•

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

Information
•

ansvara för information och kommunikation till patienter och närstående och för att göra
patienten delaktig i enlighet med patientlagens bestämmelser samt svara på frågor från
myndigheter, elever, vårdnadshavare och medier vad gäller verksamheten

•

bedriva ett aktivt informationsarbete utåt och inåt

Ärendet
Ett viktig juridiskt begrepp inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen är begreppet ”vårdgivare”.
Vårdgivare definieras i 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659) som statlig myndighet,
landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller
kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver
hälso- och sjukvård.
I egenskap av vårdgivare är skolhuvudmannen skyldig att följa hälso- och
sjukvårdslagstiftningen. Det innebär bland annat att ledningen av hälso- och sjukvården ska
vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet och att den främjar
kostnadseffektivitet.
Elevhälsan inom barn-och utbildningsnämnden bedrivs i egen regi eftersom skolhuvudmannen
anställer egen personal för elevhälsan.
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Vårdgivarens ansvar
•

ledningen av hälso- och sjukvården är organiserad så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.

•

det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och
sjukvårdsverksamhet.

•

utse en eller flera befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten enligt
3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (lex Maria).

•

anmäla verksamhetschef och anmälningsansvariga enligt 3 kap. 5 §
patientsäkerhetslagen (lex Maria) till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och
omsorg.

•

dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat
inom verksamheten samt upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse.

•

teckna en obligatorisk patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799).

•

det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

•

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i hälso- och
sjukvårdsverksamheten inom elevhälsan.

•

inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet utöva egen-kontroll.

•

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra att verksamhetens
kvalitet dokumenteras.

•

ledningssystemet innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa
god kvalitet.

•

ledningssystemets processer och rutiner används för att uppnå samverkan där det
behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada.

•

anmäla händelse som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till
inspektionen för vård och omsorg.

•

snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att
befara att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för
patientsäkerheten.

•

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen

•

vidta åtgärder för våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld.

Verksamhetschefen ska bland annat ansvara för den löpande verksamheten och upprätthålla
och bevaka att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet.
Det ska finnas en verksamhetschef som har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvården
inom elevhälsan. I vissa fall kan och bör emellertid verksamhetschefen uppdra enskilda
uppgifter åt annan mot bakgrund av sin kompetens. Verksamhetschefen är den person såväl
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elever och vårdnadshavare som skolpersonal och tillsynsmyndigheter ska kunna vända sig till
med frågor som rör elevhälsans hälso- och sjukvård.
Omfattningen eller inriktningen av den verksamhet som ska ledas av en verksamhetschef
bestäms inte i hälso- och sjukvårdslagen utan blir beroende av de beslut om verksamheten som
vårdgivaren fattar.
I uppgifterna för verksamhetschefen kan i allmänhet ingå, till exempel, fördelning av
arbetsuppgifter mellan personalen, bemanningsfrågor och journalföringsrutiner. De uppgifter
som en vårdgivare har tilldelat en verksamhetschef ska dokumenteras, därav det tydliga
beslutet.
Verksamhetschefens kompetens
Det ställs inga formella kompetenskrav på en verksamhetschef. Vilken kompetens som krävs
varierar beroende på verksamhetens omfattning och inriktning och vilket ansvar som läggs på
verksamhetschefen. Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper blir avgörande för vem
som kan vara verksamhetschef. Verksamhetschefen måste alltså inte ha medicinsk kompetens.
Vid valet av verksamhetschef måste dock alltid beaktas de generella krav på vården som finns i
hälso- och sjukvårdslagstiftningen, såsom att hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet, ha
hög patientsäkerhet och främja kostnadseffektivitet.
Överlämnande av ledningsuppgifter
Verksamhetschefen får uppdra åt andra befattningshavare inom verksamheten att utföra
enskilda ledningsuppgifter, under förutsättning att den personen har tillräcklig kompetens och
erfarenhet för att fullgöra uppgifterna. En överlåtelse kan exempelvis bli aktuellt om
verksamhetschefen inte har erforderlig medicinsk, omvårdnads- eller psykologisk kompetens.
Verksamhetschefen ska dock alltid ha det samlade ansvaret för verksamheten. En överlåtelse
förutsätter att verksamhetschefen har förvissat sig om att personen har den kompetens och
erfarenhet som fordras för att fullgöra uppgiften och att han eller hon är beredd att åta sig
ansvaret för uppgiften. Om uppgifter överlämnas bör verksamhetschefen tydligt ange och
dokumentera uppdragets omfattning och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens
befogenheter. Ett överlämnande av enskilda ledningsuppgifter får endast ske om det är förenligt
med en god och säker vård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-08-03, Christer Andersson
Beslutet ska skickas till
IVO
Verksamhetschef för elevhälsan
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§ 43

Dnr 2022/00012

Redovisning av verksamhetsbesök - systematiskt
kvalitetsarbete 2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Politikerna i barn-och utbildningsnämnden redogör för sina verksamhetsbesök som finns i
årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Bolén (S) och Maria Jonsson (KD) har besökt Rotebergs förskola och redogör för detta.
En familjär verksamhet, barnen får bra utbildning och har hög närvaro. Tomas Bolén (S) framför
kritik till små toaletter och matsituationen som innebär att personalen transporterar mat på en
vagn mellan Rotebergs skola och förskolan.
Tellus förskola ser fram emot den nya förskolan som byggs. Lokalerna har fått en hyfsad
uppfräschning.
Knåda skola gav ett positivt intryck från barnen/eleverna och lärarna.
De träffade också rektorerna på F-9 Celsiusskolan och fick delta på en lektion.
Ingrid Björklund (L) besökte Kullens förskola. Utegården var liten, de saknar personalrum och
önskar en vikarieanskaffare. Personal framför att det är färre barn i barngruppen då man är
mindre personal. Planeringstid och dokumentation är svårt att få till på arbetstid.
Knåda förskola önskar färre barn på enavdelningsförskolor.
Andreas Kissner (KD) och Ingrid Björklund (L) besökte och redogör för Roteberg skola.
Alftaskolan F-9 har efter renoveringen verkligen fått ett lyft.
Emma Madueme (S) och Karl-Gunnar Landar (C) besökte Tuvans förskola på Lillbo.
Öjestugans förskola saknar vikarieanskaffare i verksamheten främst på morgonen.
Gymnasieskolan och Viksjöfors fick besök. Positiva besök hos dessa verksamheter.
Joakim Guvelius (C), Mari Wintarv (C) Allan Olsson (SD) och Jan-Åke Lindgren (S) har sina
besök kvar.
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§ 44

Dnr 2022/00298

Sammanträdesdagar 2023
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden godkänner nedan förslag på sammanträdesdagar för år 2023
Utskick kallelse

Beredning

beredning

Utskick kallelse

BUN

BUN

sammanträde

13 jan

18 jan

26 jan

1 feb

17 feb

22 feb

2 mars

8 mars

28 april

3 maj

11 maj

17 maj

4 aug

9 aug

17 aug

23 aug

15 sep

20 sep

28 sep

4 okt

17 nov

22 nov

30 nov

6 dec

Sammanfattning av ärendet
En övergripande sammanträdesplan med hänsyn till övriga nämnder och styrelser ses över
inför kommande år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Cecilia Kronberg, 2022-08-03
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen,
Rektorer och övrig personal inom BUF
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§ 45

Dnr 2022/00007

Delegationsbeslut 2022, redovisning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden tar emot redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän
enligt delegationsordningen antagen av nämnden den 26 augusti 2020. Delegationsbeslut ska
anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
2022/00013 Uppdatering av attestregistret 2022 Christer Andersson
2022/00041 2022-06-16 Tilläggsbelopp för enskild elev i form av särskilt stöd - fristående
huvudman Christer Andersson
Beslutade avslag från skolskjutshandläggare Carina Anderström:
2022/00233 2022-06-13 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00211 2022-06-09 Beslut att avslå ansökan om skolskjuts
2022/00199 2022-06-13 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00218 2022-06-27 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00209 2022-06-27 Beslut att avslå ansökan om skolskjuts
2022/00264 2022-06-28 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00266 2022-06-28 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00267 2022-06-28 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00268 2022-06-28 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00271 2022-06-29 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00272 2022-06-29 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00273 2022-06-29 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00274 2022-06-29 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00275 2022-06-29 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00281 2022-07-01 Beslut med delavslag gällande skolskjuts
2022/00235 2022-07-25 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00284 2022-07-26 Beslut avslå ansökan om skolskjuts, växelvis boende i annan kommun
2022/00286 2022-07-26 Beslut med delavslag,
2022/00287 2022-07-27 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00289 2022-07-28 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
2022/00290 2022-07-26 Beslut avslå ansökan om skolskjuts
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2022/00291 2022-07-28 Beslut avslå ansökan om skolskjuts

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut
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§ 46

Dnr 2022/00006

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Inför varje sammanträde sammanställs den information som inkommit till barn-och
utbildningsförvaltningen eller som upprättats och som berör barn-och utbildningsnämndens
verksamhetsområden.

Justerandes sign

•

Information från Skolinspektionen till huvudmannen för granskning av Celsiusskolan F-6

•

Information från Skolinspektionen till huvudmannen för tillsyn av Alftaskolan 7-9

•

Lokala samverkansprotokoll, LOSAM
o

Alftaskolområde 2022-05-23

o

Edsbyns förskolor 2022-05-24

o

Celsiusskolan F-6 2022-05-10

•

Barn-och utbildningsförvaltningens samverkansprotokoll 2022-05-11

•

Protokoll från folkhälsoråd 2022-05-17

•

PWC revisionsrapport och faktagranskning av vuxenutbildningen.
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