
Kallelse/underrättelse 
2019-03-18 

1 (16) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Beslutsorgan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Tid Måndagen den 25 mars, kl. 9.00-15.30

Plats Campus E225 

Ärenden 1. Val av justerare

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Månadsuppföljning till och med februari 2019 (UAN

2019/0068-1)

5. Utökad investeringsbudget 2019 (UAN 2019/0072-1)

6. Den medicinska elevhälsans patientberättelse (UAN

2019/0069-1)

7. Begäran om yttrande rörande detaljplan för BUA 10:157 (UAN

2019/0056-2)

8. Begäran om yttrande över detaljplan för del av Getakärr  (UAN

2019/0057-4)

9. Sjukfrånvarostatistik

10. Information om målarbete, kl. 10.00-10.45

11. Workshop rörande nämndens mål för mandatperioden,
10.45-14.00 med paus för lunch

12. Förvaltningen informerar

13. Anmälan och återrapportering om kränkande

behandling/diskriminering/trakasserier

Eva Pehrsson-Karlsson 

Ordförande 

Viktoria Thonäng 

Sekreterare 

http://www.varberg.se/
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Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag 

önskas kontakta nämndens sekreterare Viktoria Thonäng, 
viktoria.thonang@varberg.se



Beslutsförslag 1 (2) 
2019-03-01 Dnr: UAN 2019/0068-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

4. Månadsuppföljning till och med februari 2019

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport för februari 2019

och översända den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet 
Månadsuppföljning enligt anvisningar från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Bilagda rapport. Månadsrapport - 2019 

Övervägande 
Genomgångar har gjorts med berörda avdelningschefer. 

Ekonomi och verksamhet 
Har ingen påverkan på ekonomin för driftverksamheten då den prognosen 

visar att kostnaderna kommer ligga inom ram. Investeringsbudgeten 

prognosticerar ett underskott på 800 tkr vilket bör hanteras i ett separat 

ärende vid nämndens sammanträde i april 

Samråd 
Information till FSG den 20 mars 2019. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Uppföljning
Utgåva: Månadsrapport - februari 2019 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019 - 02 - 28
Organisation: 9 - Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnd
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Rapportering 

Hänt i verksamheten 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades 1 januari 2019. Den nya nämnden består 

av delar från förskole- och grundskolenämnden, från socialnämnden och från 

kommunstyrelsen. Från förskole- och grundskolenämnden fördes gymnasieskolans 

verksamhet över och från socialnämnden fördes arbetsmarknadsenheten och delar av 

inkluderingen över och från kommunstyrelsen fördes Centrum för livslångt lärande (CLL) 

över till den nya nämnden. 

Det är efter två månader svårt att se avvikelser av betydande art. Nämndens 

arbetsmarknadsenhet ser i nuläget ut få det svårare hantera delar av sin verksamhet då de 

s.k. extratjänsterna kommer att göras om. Nämnden kommer att återkomma vid kommande

rapporteringar eller vid separat tillfälle om hur nämnden tänker agera.  Den första åtgärden

är naturligtvis att pröva möjligheten till att omprioritera inom nämndens ram samt att

besluta om eventuella handlingsplaner. Det kan då vara viktigt att informera/diskutera med

kommunstyrelsen om eventuella konsekvenser.

Ekonomi 

Drift 
Konto: RR    Verksa mhe t: Ve rksamhet 10000-9 3999 (drift)    Enhet: mn kr     

Ansvar Utfall jan - 

feb 2019 

Budget 

2019 

Budget 

2019 Jmf 

Prognos 

2019 

Utb- och arb.mark nämnd 56,0  315,4  315,4 

Utfallet till och med februari månad är 56,0 mnkr vilket motsvarar 17,8% av budgeten där 

riktpunkten efter februari är16,7%. Denna avvikelse motsvarar ca 3,5 mnkr. Här finns det en 

del intäkter som inte kommit och som avser perioden som motsvarar ca 4,0 mnkr. Där det 

finns anledning till oro är att det inom arbetsmarknadsenheten eventuell kan komma att 

redovisa ett underskott. Förändringar för bland annat extratjänster kommer att påverka 

ekonomin då detta är kopplat till hanteringen av försörjningsstöd så känns det viktigt att 

denna fråga lyfts i kommande uppföljningar och budgetarbete. 

Prognosen för helåret är att samtliga områden, med en viss reservation för 

arbetsmarknadsenheten, klarar sin budget om inget oförutsett inträffar, och utifrån detta blir 

årets och nämndens första prognos ett nollresultat. 
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UTFALL TOM FEBRUARI PER OMRÅDE 

Verksamhet Utfall jan - 

feb 2019 

Budget 

2019 

Utfall i % 

Riktp. 

16,7% 

Nämnd 227 1 400 16,2 

Administration o stab 936 6 772 13,8 

Gymnasieskola 38 862 238 990 16,3 

CLL 10 316 47 673 21,6 

Arbetsmarknadsenhet 5 562 20 564 27,5 

SUMMA 56 003 315 409 17,8 

Investering 
Enhet: Tkr    Konto: RR    Projekt: Inve stering    Verksamhet: Verksamhet 100 00-93999 (drift)     

Utfall jan - 

feb 2019 

Helårsprog

nos feb 

2019 

Budget 

2019 

Budget 

2019 Jmf 

Prognos 

2019 

9 - Utb- och arb.mark nämnd 2 800 2 000 - 800

När det gäller investeringsbudget så har nämnden den 25 februari 2019 beslutat att den ska 

fördelas av förvaltningschef. Behovet för områdena uppgår till 2 800 tkr och budgeten är        

2 000 tkr. Det fattas 800 tkr och prioritering för verksamheterna ser ut så här: 

- Gymnasieskolan 1 250 tkr, metallsvarv, nya klassrumsmöbler, befintlig skyltning inte

uppdaterad vilket är viktigt för att kunna möta elever med NPF (neuropsykiatriska

funktionsvariationer) mm.

- CLL 1 450 tkr Audiovisuell Kommunikation infor samarbete med Lidköping för

Yrkeshögskolans kommunikation med anledning av fyra nya utbildningar, teleledningar i

salar för sändningar (upp 250 tkr/sal), uppgradering av 20 st. datorer mm. Dessa

investeringar är en förutsättning för att kunna genomföra de fyra nya

yrkeshögskoleutbildningarna.

- Arbetsmarknadsenheten 100 tkr, bland annat till arbetsmiljöåtgärder när

arbetsmarknadshandläggare har flyttat ut till arbetsmarknadsenhetens lokaler.

Förvaltningen kommer föreslå nämnden  i april att av Kommunfullmäktige begära en utökad 

investeringsbudget med 800 tkr för 2019. Investeringsbudgeten för 2019 blir då 2 800 tkr. 

En av anledningarna är det har inte funnits möjlighet att processa detta inom samtliga 

områden under 2018 och att omprioritera inom den ram som finns innebär negativa 

verksamhetsstörningar främst inom CLL. 
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Personal 

Personalnyckeltal 

Sjukfrånvaro 
Organisation: Utbildn- o arbetsmarknadnämnd    Period:  Januari    Verksamhet: Verksamhet 100 00-93999 (drift)    Ålde r: Alla åldrar    År:  20 19     

2016 Feb - 

2017 Jan 

2017 Feb - 

2018 Jan 

2018 Feb - 

2019 Jan 

Sjukfrånvaro totalt %, R12 4,61% 

Sjukfrånvaron baserar sig på en månad då nämnden inte fanns under perioden februari 2018 

till december 2018. Det är då svårt att kommentera detta utfall då det inte finns någon 

historik. För hela Varbergs kommun är sjukfrånvaron i rullande 12 månader efter januari 

2019 6,81%. I nedanstående tabell redovisar personalnyckeltalen per områden 

PERSONALSTATISTIK PER 

OMRÅDE 

Sjukfrånvaro 

% R12 

Frisknärvaro 

% R12 

Sysselsättningsgrad 

% 

Timavlönade % 

Adminstration och stab 3,54 50,0 100,0 0 

Gymnasieskola 4,76 81,9 95,02 2,23 

CLL 1,15 92,31 92,29 7,07 

Arbetsmarknadsenhet 5,69 80,88 99,76 0 

TOTALT 4,61 82,14 95,39 2,11 

Frisknärvaro 
Organisation: Utbildn- o arbetsmarknadnämnd    Period:  Januari    Verksamhet: Verksamhet 100 00-93999 (drift)    År:  20 19    Befattning filter: Alla befattningar exl kommunalråd     

2019 

Antal friska jan 2019 r12  276 

Antal personer jan 2019 r12  336 

Frisknärvaro jan 2019 r12 82,14% 

Nämndens frisknärvaro är 82,14 %.  Frisknärvaron beräknas utifrån hur många medarbetare 

som inte haft någon sjukfrånvaro. Detta uttrycks som procentuell andel av 

personalstyrkan. Det finns inget givit samband mellan sjukfrånvaro och frisknärvaro.  

Sysselsättningsgrad 
Organisation (personal): 011J00H0X0 01 Ut bildn- o arbet smarknadnämnd     

2019 Jan 2018 Jan 

Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 95,39% 



5 

Timavlönade 
Organisation (personal): 011J00H0X0 01 Ut bildn- o arbet smarknadnämnd     

2018 Feb - 

2019 Jan 

2017 Feb - 

2018 Jan 

Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 2,11% 

Andel timmar utförda av timavlönade baserar sig på en månad då nämnden inte fanns under 

perioden februari 2018 till december 2018. Det är då svårt att kommentera detta utfall då det 

inte finns någon historik. 
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Rapportering gymnasieverksamheten 

Hänt i verksamheten 
Under de första månaderna löper verksamheten på som planerat. Det finns en del svårigheter 

inom vissa enheter på skolan. Bland annat inom gymnasiesärskolan där elevunderlaget 

minskar något och där det med anledning av elevernas komplexitet finns mycket små 

möjligheter att anpassa kostnaderna. Ett annan problem är bristen på utrymmen kopplat till 

ett ökande elevantal och denna fråga kommer att hanteras separat. 

Ekonomi 

Drift 
Konto: RR    Verksa mhe t: Ve rksamhet 10000-9 3999 (drift)    Enhet: mn kr     

Ansvar Utfall jan - 

feb 2019  

Budget 

2019  

Budget 

2019 Jmf 

Prognos 

2019  

Gymnasieskola 38,9  239,0  239,0 

Utfallet efter februari motsvarar 16,3 % och riktpunkten är 16,7 %. Prognosen för helåret är 

naturligtvis att ha en ekonomi i balans. Det finns vissa orosmoln som nämns ovan och det är 

väl så att det kan var svårt inom vissa enheter att klar sin budget. För de delar som har 

svårigheter med ekonomin arbetas det med handlingsplaner för att nå ekonomisk balans. 

Investering 
Enhet: Tkr    Konto: RR    Projekt: Inve stering    Verksamhet: Verksamhet 100 00-93999 (drift)     

 Utfall jan - 

feb 2019  

Helårsprog

nos feb 

2019  

Budget 

2019  

Budget 

2019 Jmf 

Prognos 

2019  

Investeringsbudgeten hanteras av förvaltningschef enligt beslut i nämnden 2019-02-25 

Personal 

Personalnyckeltal 

Sjukfrånvaro 
Organisation: Gymnasie skola    Period: Januari    Verksa mhet: Ve rksamhet 10000-9 3999 (drift)    Ålder: Alla åld rar    År: 2019     

 2016 Feb - 

2017 Jan  

2017 Feb - 

2018 Jan  

2018 Feb - 

2019 Jan  

Sjukfrånvaro totalt %, R12   4,76% 
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Frisknärvaro 
Organisation: Gymnasie skola    Period: Januari    Verksa mhet: Ve rksamhet 10000-9 3999 (drift)    År: 2019    Befattning filter: Alla befattn ingar e xl kommunalråd     

2019 

Antal friska jan 2019 r12  190 

Antal personer jan 2019 r12  232 

Frisknärvaro jan 2019 r12 81,90% 

Sysselsättningsgrad 
Organisation (personal): 011J00H0X0 04 Gymnasie skola     

2019 Jan 2018 Jan 

Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 95,02% 

Timavlönade 
Organisation (personal): 011J00H0X0 04 Gymnasie skola     

2018 Feb - 

2019 Jan 

2017 Feb - 

2018 Jan 

Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 2,23% 
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Rapportering Centrum för Livslångt Lärande 

Hänt i verksamheten 
CLL kommer starta fyra nya yrkeshögskoleutbildningar under året vilket är positivt då 

Halland totalt fick sex utbildningar. 

Ekonomi 

Drift 
Konto: RR    Verksa mhe t: Ve rksamhet 10000-9 3999 (drift)    Enhet: mn kr     

Ansvar Utfall jan - 

feb 2019 

Budget 

2019 

Budget 

2019 Jmf 

Prognos 

2019 

CLL 10,3 47,7 47,7 

Efter februari månad så är förbrukning 21,6% vilket är i stort sett samma nivå som förra året 

vid samma period och årsutfallet 2018 var i nivå med budget. Avvikelsen har att göra med att 

det är intäkter som tillhör perioden men ännu inte kommit in i redovisningen. 

Investering 
Enhet: Tkr    Konto: RR    Projekt: Inve stering    Verksamhet: Verksamhet 100 00-93999 (drift)     

Utfall jan - 

feb 2019 

Helårsprog

nos feb 

2019 

Budget 

2019 

Budget 

2019 Jmf 

Prognos 

2019 

913 - CLL 0 0 

Investeringsbudgeten hanteras av förvaltningschef enligt beslut i nämnden 2019-02-25. 

Personal 

Personalnyckeltal 

Sjukfrånvaro 
Organisation: Centrum för livslångt lärande    Period: Januari    Ve rksa mhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)    Ål der: Alla åldrar    År: 2019     

2016 Feb - 

2017 Jan 

2017 Feb - 

2018 Jan 

2018 Feb - 

2019 Jan 

Sjukfrånvaro totalt %, R12 1,15% 

Frisknärvaro 
Organisation: Centrum för livslångt lärande    Period: Januari    Ve rksa mhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)    År: 2019    Befa ttning filter: Alla befattningar ex l kommunalråd     

2019 

Antal friska jan 2019 r12 24 

Antal personer jan 2019 r12 26 
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2019 

Frisknärvaro jan 2019 r12 92,31% 

Sysselsättningsgrad 
Organisation (personal): 011J00H0X0 05 Cent rum för liv slån gt lärande     

2019 Jan 2018 Jan 

Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 92,29% 

Timavlönade 
Organisation (personal): 011J00H0X0 05 Cent rum för liv slån gt lärande     

2018 Feb - 

2019 Jan 

2017 Feb - 

2018 Jan 

Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 7,07% 
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Rapportering arbetsmarknadsenheten 

Hänt i verksamheten 
Denna verksamhet kommer från tidigare socialnämnden och är del av en verksamhet som 

delades där socialnämnden behöll det som handlar om daglig verksamhet och är kopplat till 

individbeslut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick över arbetsmarknadsenheten. 

Denna delning har varit svår att helt definiera och därför kan det behövas ytterligare någon 

genomgång för att utreda eventuella tveksamheter. 

Ekonomi 

Drift 
Konto: RR    Verksa mhe t: Ve rksamhet 10000-9 3999 (drift)    Enhet: mn kr     

Ansvar Utfall jan - 

feb 2019 

Budget 

2019 

Budget 

2019 Jmf 

Prognos 

2019 

Arbetsmarknad 5,7 20,6 20,6 

Utfallet efter två månader är 5,7 mnkr och det motsvarar 27,5 % vid en riktpunkt på 16,7 %. 

Här saknas en del intäkter som ska höra till perioden ca. 2 - 2,5 mnkr. Tas det hänsyn till 

detta så blir utfallet efter februari ca. 3,7 mnkr vilket motsvarar 18%. Här är det viktigt att 

hantera den förändring som har skett vid delningen. Dels delades enheten upp i två enheter 

vilket har inneburit en utökning med 0,5 årsarbetare enhetschef. Till detta kommer även den 

förändring som sker med de s.k. extratjänsterna. 

Investering 
Investeringsbudgeten hanteras av förvaltningschefen enligt beslut i nämnden 2019-02-25 

Enhet: Tkr    Konto: RR    Projekt: Inve stering    Verksamhet: Verksamhet 100 00-93999 (drift)     

Utfall jan - 

feb 2019 

Helårsprog

nos feb 

2019 

Budget 

2019 

Budget 

2019 Jmf 

Prognos 

2019 

Personal 

Personalnyckeltal 

Sysselsättningsgrad 
Organisation (personal): 011J00H0X0 06 Arbetsmarknadsenheten     

2019 Jan 2018 Jan 

Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 99,76% 
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Timavlönade 
Organisation (personal): 011J00H0X0 06 Arbetsmarknadsenheten     

2018 Feb - 

2019 Jan 

2017 Feb - 

2018 Jan 

Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 

Sjukfrånvaro 
Organisation: Arbet smarknadsenheten    Period: Januari    Verksa mhe t: Ve rksamhet 10000-9 3999 (drift)    Ålder: Alla åld rar    År: 2019     

2016 Feb - 

2017 Jan 

2017 Feb - 

2018 Jan 

2018 Feb - 

2019 Jan 

Sjukfrånvaro totalt %, R12 5,69% 

Frisknärvaro 
Organisation: Arbet smarknadsenheten    Period: Januari    Verksa mhe t: Ve rksamhet 10000-9 3999 (drift)    År: 2019    Be fattning filter: Alla befattnin gar ex l kommunalråd     

2019 

Antal friska jan 2019 r12 55 

Antal personer jan 2019 r12 68 

Frisknärvaro jan 2019 r12 80,88% 



Beslutsförslag 1 (2) 
2019-03-12 Dnr: UAN 2019/0072-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dan Persson,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

5. Utökad investeringsbudget 2019

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. Begära av kommunfullmäktige om en utökad investeringsbudget för

2019 med 800 tkr.

2. Översända skrivelsen till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet 
Nämnden har en investeringsbudget för 2019 på 2 000 tkr. Behovet som har 

framkommit efter det att kommunfullmäktige beslutat om budgeten uppgår 

till 2 800 tkr. Detta har att göra med åtagande, fyra 

yrkeshögskoleutbildningar, som kräver investering i teknisk utrustning, 

maskiner och anpassad skyltning inom gymnasiet mm.  

Beslutsunderlag 
Bifogad skrivelse som beskriver ärendet 

Övervägande 
Viktigt att kunna genomföra yrkeshögskoleutbildningarna, viktig med 

anpassad skyltning för att kunna möta elever med NPF (neuropsykiatriska 

funktionsvariationer)   

Ekonomi och verksamhet 
Det finns en risk med att elever inte söker eller avslutar sin utbildning om vi 

inte kan möta eleverna med goda förutsättningar både vad gäller teknik och 

tillgänglighet alternativt att vi inte kan starta utbildningar. 

Samråd 
Information på FSG den 20 mars 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Dan Persson 

Förvaltningschef   Administrativ chef 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 



2019-03-11 

Kommunfullmäktige 

Begäran om utökad ram när det gäller investeringsbudget 2019 för utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden.  

Inledning 

Nämnden har av kommunfullmäktige erhållit en ram för mindre investeringar 2019 på 2 000 

tkr. Behovet visar på större behov och utifrån detta så begär utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden en utökning av sin investeringsbudget med 800 tkr vilket innebär 

om detta tillstyrks att nämndens investeringsbudget för 2019 är 2 800 tkr. 

Sammanfattning av investeringar 2019: 

Gymnasieskolan 1 250 tkr 

CLL 1 450 tkr 

Arbetsmarknadsenheten    100 tkr 

SUMMMA 2 800 tkr 

Konsekvensbeskrivning 

Efter kommunfullmäktiges beslut i december 2018 har möjligheten att prioritera inom de 

medlen varit små. Detta beror bland annat på att vissa åtagande som är gjorda planerades 

under hösten och innebär stora svårigheter om dessa inte kan genomföras. Som exempel kan 

nämnas CLL:s investeringar som är direkt kopplade till de fyra yrkeshögskoleutbildningar 

som CLL ska genomföra med start 2019. För gymnasieskolan är maskiner och ändamålsenlig 

skyltning nödvändigt för att kunna ha en fungerande gymnasieskola med fungerande 

maskiner och en tillgänglighet för alla. Inom arbetsmarknadsenheten är det till största delen 

arbetsmiljöåtgärder kopplat till att fyra arbetsmarknadshandläggare har flyttat ut till 

verksamheten. Dessa åtgärder består av teknisk utrustning och inventarier som är ett 

komplement till en kommande anpassning av lokalerna. 

Sammanställning av behovet 

Gymnasieskolan: tkr 
Metallsvarv, klassrumsmöbler, skyltning på 
skolan, fibersvets, bockmaskin, brandväggar 

1 250 

Metallsvarv: Investering i en ny metallsvarv till 

industriprogrammet 



Klassrumsmöbler: Finns ett stort behov av nya möbler till 

klassrummen. Steg ett är att förnya 7 

klassrum. 

Skyltning inom skolan: Skyltningen är inte uppdaterad och 

måste anpassas till den nya 

organisationen på skolan som 

genomfördes för ett par år sedan. Det 

är även viktigt för att kunna möta 

elever med NPF (Neuropsykiatriska 

funktionsvariationer) 

Fibersvets: Investering av en ny fibersvets. 

Bockmaskin: Investering av en ny Bockmaskin 

Brandväggar: Till routrar på datautbildningen 

Centrum för livslångt lärande CLL  tkr 
Audiovisuell kommunikation, Tele- och 
bildanläggningar, Datorer till MJU och SYS.net* 
med start HT-19, Pexip, styrsystem, skrivare o 
kopiatorer 

1 450 

Audiovisuell kommunikation: Kommunikation inför yrkeshögskolans 

samarbete med Lidköping 

Teleledningar Teleledningar i salar för sändningar

Datorer till MJU och SYS.net: Uppgradera en sal med datorer. 20 

datorer á 15 000 tkr med start HT 

2019. 

Pexip (styrsystem): komplettering i samband med 

implementering av system som styr 

tele- och bildanläggningar på Campus 

som köptes 2017. 

Skrivare och kopiatorer: Basereras på volym och en skrivare 

kostar ca 70 tkr. 

*MJU = mjukvaruutvecklare, SYS.net = Systemutvecklare.net
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Sammanfattning 

Vi ska kvalitetssäkra den medicinska och psykologiska elevhälsan och säkra en likvärdighet 

för kommunens samtliga elever. För det krävs en utveckling av organisationen kring 

fördelning av elevantal och enheter per uppdrag. Varbergs kommun har också områden med 

mer socioekonomiskt svagare grupper som bör beaktas i frågan.  

Under 2018 har den medicinska elevhälsan stärkts upp men inte bemannats fullt ut efter 

nämndens rekommendation. Den är femhundra elever per skolsköterska i heltidstjänst. Vi har 

två skolor som ligger markant över detta. Ett flertal skolor ligger strax över vilket är 

oroväckande då elevantalet är stigande under kommande år. 

Förutsättningarna för en god och likvärdig elevhälsa i samband med ökat elevantal ges inte. 

Förutom det lagstadgade basprogrammet ska elevhälsan arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande.  Ökat elevantal utgör mindre utrymme för förebyggande insatser på 

gruppnivå när det gäller egenvårdskunskap som t.ex. sömn, kost, fysisk aktivitet, skärmvanor. 

Detta är en viktig del i skolhälsovården för att förhindra att den psykiska ohälsan fortsätter 

stiga. Att arbeta på gruppnivå är också en mer kostnadseffektiv insats.  

Psykologkompetensen är konstaterad ojämlik för barn och elever. Det har under 2018 funnit 

två vakanta tjänster. En på grundskolan i område öster och en på gymnasieskolan. Dessa 

enheter har, vid behov, konsulterat befintliga skolpsykologer och de har använt sig av extern 

konsultation. Det är uppenbart att den psykologiska kompetensen i vardagen dock uteblir. 

Elevhälsan ska främst arbeta främjande och förebyggande. Förvaltningen är medveten om 

bristen av psykologer i kommunen. Ansökningar är få till inga vid annonsering. Förvaltningen 

tillsammans med skolpsykologerna har en dialog och arbetar i detta för att säkra en jämlik 

tillgång till psykologisk kompetens för varje elev. För att lyckas rekrytera behöver vi också 

tänka på att vara en attraktiv arbetsgivare. Idag har varje skolpsykolog två till sex skolor och 

samtliga förskolor i det område de arbetar. Tillgången till skolpsykolog för förskolan är 

nästintill obefintlig idag. Det är oroväckande då vi vet att vikten av tidig insats är stor för att 

säkra skolgång och psykisk hälsa. 

Elevhälsan arbetar enligt de gemensamma närvarorutinerna på varje enhet. Många av eleverna 

med problematisk skolfrånvaro är också i stort behov av en hög neuropsykiatrisk kompetens. 

Behov finns hos personal på skolan men personal på övriga förvaltningar är också i behov av 

detta. Kommunfullmäktige har gett ett uppdrag i detta. Barn- och utbildningsnämnden ska 

tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden kartlägga kommunens behov 

av kompetenshöjning i de olika verksamheterna för att på bästa sätt möta personer med 

neuropsykiatriska funktionsvariationer. De ska också fastställa hur man kan höja kvaliteten på 

kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder i deras kontakter 

med kommunen. Förvaltningen (VC EMI) ingår nu en arbetsgrupp. Varbergsnämnden ingår 

också då de har intresse i frågan och kan bidra med kompetens. På detta sätt arbetar vi för att 

kvalitetssäkra hur vi bemöter elever med neuropsykiatriskt funktionshinder och stärker såväl 

deras psykiska hälsa som skolgång. 

Behovet av att säkra skolsköterskornas fortbildning och kravet på att de, enlig hälso- och 

sjukvårdslagen, upprätthåller kompetens utifrån utveckling inom området skulle, till viss del, 

kunna säkras via den ersättning som högskolan tilldelar oss vid handledning av studenter. 

Skolpsykologer och skolsköterskor får årligen en fortbildning i den digitala journalen- Pmo. 
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Ett kvalitetsäkringsarbete pågår, tillsammans med kommunikatör och GDPR-ansvarig på 

förvaltningen, kring rutinen och blanketterna inför prövning och för inskrivning till särskolan. 
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Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet.

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

Mål  

Säkerställa bemanningen av skolsköterska och skolläkare och skolpsykologer utifrån 

elevantal, behov av stöd och sociala faktorer med mål om att erbjuda alla elever inom 

den kommunala skolan likvärdig elevhälsa med medicinsk inriktning. 2018 fanns det 

8561elever inom förvaltningen. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för den 

kommunala medicinska delen i elevhälsan är ett led i arbetet att belysa denna 

målsättning. 

Strategier 

• Vid tillsättning av skolsköterska och skolpsykolog ska hänsyn tas till

behov av stöd och sociala faktorer. Nyckeltal i BUF idag är 500 elever / heltid

skolsköterska. 

• Informera om vårdgivarens ledningssystem för nya skolledare vid

introduktionssamtal

Mål 

Öka andel elever som genomför och klarar utbildningens mål/ökat välmående och 

minskat utanförskap 

Strategier 

• En arbetsgrupp finns som utvärdera och stöder skolans utveckling i arbetet kring

den närvarorutiner som infördes hösten 2017 för grundskolan. De ska främja

närvaro och förebygga problematisk skolfrånvaro. I rutinen finns en 

åtgärdstrappa där det finns angivet när avvikelse, orosanmälan och samordnad 

individuell plan (SIP) ska initieras. 

• Att skapa rutiner för elevhälsan att skriva avvikelse tex. när samverkan inte

fungerar och då man har elever med problematisk skolfrånvaro.

• Fortbildning för elevhälsans personal i psykisk ohälsa och NPF via samverkan

med Trygg i Varberg

• En arbetsgrupp förvaltningsövergripande för att samordna satsningar i

fortbildning kring NPF

• Barn och unga med språkstörning faller mellan stolarna idag och riskerar inga

eller försenade insatser pga kompetensbrist inom vår verksamhet och avsaknad

av tydliga rutiner region/kommun. VC EMI sitter i arbetsgrupp för detta med 

regionen för nya riktlinjer ska tas. Tillsammans med lokal logopedimottagning 

och samordnande specialpedagog FGF har lokal rutin utarbetats och ska 

sjösättas 2019. 

• Via Trygg i Varberg har Meningsfull fritid sjösatts förvaltningsövergripande. En

satsning för att fånga upp barn och unga i/ eller som riskerar utanförskap och

problematisk skolfrånvaro. 

• En fortbildningssatsning i lärmiljö ges till all personal under läsåret 2018/2019.
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Mål 

Utveckla och kvalitetssäkra dokumentationen i datajournal PMO genom 

kompetensutveckling inom  dokumentation och handhavande. 

Strategier 

•Via journalgranskning identifiera behov av kompetensutveckling inom

dokumentation och i praktisk handhavandet av PMO. 

Mål 

        Säkra fortbildning för skolsköterskorna 

Strategier 

•Via högskolans ersättning för vfu-studenter kan fortbildning till viss del

finansieras och säkras

Mål 

Hälsoundersökta och åtgärdande insatser för nyanlända elever så ökat välmående fås. 

Strategier 

•Kvalitetssäkra vården för eleven där vi ser avvikelse i hanteringen

hälsoundersökning och åtgärder så nya rutiner uppförs. Delge avvikelse till 

berörd enhet och samverka kring bra och säkra rutiner. 

Mål 

 Säkra att eleverna i Varbergs kommunala grundskola får likvärdig elevhälsa avseende 

den psykologiska kompetensen. 

Strategier 

Skolpsykologgruppen görs delaktiga i en kartläggning kring nuläge och önskat läge 

tillsammans med skolcheferna och verksamhetschefen EMI/ Barn- elevhälsachefen. 

Mål 

Kvalitetssäkra skolpsykologernas uppdrag/arbete 

Strategier 

• Skolpsykologerna och VC EMI arbetat gemensamt fram en

metodhandbok för den psykologiska insatsen i elevhälsan under åren 2017-

2019. 
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• Skapa rutiner specifikt kring utredningar som skolpsykologen ska göra.

• Säkerställa rutiner för utredning inför särskoleplacering intellektuell

Funktionsnedsättning

Mål 

Kvalitetssäkra samtliga blanketter kring arbetet för utredning och ansökan till Särskolan 

utifrån GDPR 

Strategier 

Inskrivningsteamet särskola arbetar med blanketterna i samarbete med kommunikatören under 

våren 2019 

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

Vårdgivare 

Benämningen Skolhälsovård har i senaste skollagen ersatts och kallas nu de 

medicinska insatserna i elevhälsan (EMI). I skollagen har en samlad elevhälsa införts med 

krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med 

specialpedagogisk kompetens (EMI). Hälso- och sjukvård i skolhälsovård styrs av samma 

lagar och regler som all annan hälso- och sjukvård i landet. Barn- och 

utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun är vårdgivare för den hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan på grundskola och gymnasiet. Mål och 

Riktlinjer för den samlade elevhälsan finns beskrivet i Metodhandbok för elevhälsans 

medicinska inriktning. Kapitlet ”Ledningssystem inom skolhälsovård/elevhälsa” ger här 

vägledning för skolpsykologer, skolsköterskor och skolläkare inom skolan. Socialstyrelsen är 

tillsynsmyndighet för all hälso- och sjukvård. Varbergs kommuns Barn- och elevhälsaplan är 

ett viktigt stöd i arbetet för elevhälsan. 

Verksamhetschef enl. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

I verksamheten EMI arbetar skolsköterskor, skolläkare samt skolpsykologer. Verksam-

hetschefen är den person som såväl tillsynsmyndigheter som elever, vårdnadshavare samt 

skolpersonal ska kunna vända sig till med frågor som rör elevhälsans hälso- och sjukvård. VC 

EMI ska bland annat ansvara för den löpande verksamheten och upprätthålla och bevaka att 

elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet. Verksamhetschefen 

planerar, engagerar medarbetare, leder, kontrollerar, dokumenterar och redovisar resultat. Då 

verksamhetschefen EMI också fått Barn- och elevhälsachefs uppdraget så delegeras dessa 

uppgifterna till en nytillsatt Medicinskt ledningsansvarigt (Mla)skolsköterska, Kerstin 

Sandsjö, from 2019. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Vårdskador och risk för vårdskador rapporteras och mäts via avvikelsehantering. Avvikelsen 

lämnas till rektor för kännedom samt underskrift och vidare till Mla. Utredning och 

bedömning görs av denne i samråd med berörd personal och vid behov tillsammans med 

skolläkare och/eller särskilt utsedd skolpsykolog. Information och resultat rapporteras till 

berörda och ansvariga i verksamheten för eventuella åtgärder. 

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

Verksamhetsmöte 

Verksamhetsmöte med Mla, verksamhetschef, skolläkare och skolsköterskor sker en gång i 

månaden. Skolpsykologernas verksamhetsmöte leder Barn- och elevhälsachefen. På dessa 

möten delges information, nya rutiner och metoder utvecklas, avvikelser som inkommit 

redovisas och lösningar/rutiner diskuteras. Vid verksamhetsmöten och där emellan arrangeras  

föreläsningar/utbildning. Det gångna året har följande föreläst: 

• Medicinsk studie- och yrkesvägledning -Arbets- och miljömedicin syd

• Fortbildning digitaljournalföring-Pmo

• Självskadebeteende- webbutbildning

• Tillväxt

• Hedersrelaterat våld /Könsstympning

• GDPR

• United people (Fotbollsorganisation)

• Internsystemet för beställning i Proceedo

Fortbildning övrigt 

Skolpsykologerna har fått en halvdagsutbildning i journalsystemet PMO. Skolläkaren har 

deltagit vid skolläkarkonferens. Fyra av skolpsykologerna vidareutbildar sig till specialister 

över en treårsperiod; två inom pedagogisk psykologi, en inom organisationspsykologi och en 

inom klinisk psykologi. Några skolsköterskor har deltagit vid den årliga nationella 

konferensen för skolsköterskor. 

Metodhandbok 

En metodhandbok för elevhälsans psykologiska insats är under arbete i psykologgruppen. Där 

kvalitetssäkras metoder och rutiner gällande uppdraget. Arbete med revidering av den 

medicinska metodhandboken sker kontinuerligt och i samverkan med alla som arbetar i den 

medicinska elevhälsan. 
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Hälsosamtal, utredning mm/dokumentation 

Mallar för hälsosamtal mm har upprättats/ revideras i det digitala journalsystemet PMO. Detta 

för att säkra undersökning, kartläggning och dokumentation för en god, säker samt likvärdig 

medicinsk elevhälsa.  

Handledning 

Psykologerna har handledning av psykolog en gång per månad. Samtliga skolsköterskor har 

handledning fyra gånger per termin. Skolläkaren har handledning i grupp med andra 

skolläkare i länet av erfaren handledare, specialist i barn- och ungdomsmedicin liksom i 

skolhälsovård. 

Handledning har flera viktiga funktioner. Den kvalitetssäkrar elevhälsoarbetet och ger ett 

viktigt stöd för kartläggning och goda analyser ur ett pedagogisk och juridiskt avseende. Den 

har också en containerfunktion (möjlighet att lämna över, hållande) för en yrkesgrupp som 

många gånger blir påverkade av ärenden de är inne och arbetar i. Handledningen ger också en 

kompetenshöjning och ett kollegialt lärande som kan användas som redskap i kommande 

ärenden. Utvärdering av handledning sker varje termin.  

Nätverk för VC EMI/Mla 

VC EMI och medicinskt ledningsansvarig från alla kommuner i Halland träffas vid två 

tillfällen varje termin. På dessa möten behandlas bland annat lagändringar, arbetssätt, 

avvikelser, aktuella frågor, kvalitetsgranskningar och kvalitetsutveckling. Vi träffar också 

länets arkivarie och diskuterat dokumenthanteringsplanerna. Det finns behov av ett 

kommunalt e-arkiv och arkivarierna föreslår att Regionen och Varbergs kommun går samman 

i detta.  

Medicinskt tekniska

Skolhälsovården lämnar vart tredje år in de digitala personvågarna och årligen 

blodtrycksmanschetterna till sjukhusets medicinsktekniska avdelning för kalibrering. 

Verksamheten har införskaffat en kalibreringsmanschett så SHV själv kan kalibrera på ett 

kostnadseffektivt sätt. 

Medicinska kylskåp 

Samtliga skolors skolhälsovårdsmottagningar har, sedan 2015, nya godkända medicinska 

kylskåp för att kunna garantera kvaliteten på vaccinerna. Mindre skolor förvarar sitt vaccin på 

annan skola. 

Scanner 

Samtliga medicinsk elevhälsapersonal har en scanner för journalsystemet. Det innebär att de 

på ett patientsäkert sätt kan införa information från externa vårdgivare till elevens journal i 

PMO. 

Brandsäkra, låsbara journalskåp 

Samtliga mottagningar har dessa journalskåp för pappersjournaler. 

Arkivering skolhälsovårdsjournaler 

Kommunens centralarkiv tar numera emot och arkiverar psykolog- och 

skolhälsovårdsjournalerna (pappersjournalerna) efter avslutad skolgång. 
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Lokaler 
Lag (1998:1660). 
Rektor på Derome och Kung Karl har uppmärksammats på avsaknad av sekretessdörrar och 

har i oktober 2016 gjort en ansökan om två sekretessklassade dörrar. Det är under 2018 

åtgärdat. 

Samverkan 

Via Trygg i Varberg sker mycket samverkan som gagnar elevhälsan i kommunen. 

VC EMI deltar i samordningsgrupp med socialförvaltning, HAB och BUP. 

Samverkan sker med alla parter som blir inblandade i en avvikelse, såväl internt som externt. 

Samverkan finns med logopedmottagnigens verksamhetschef för att säkerställa rutinen kring 

barn/elever i behov av stöd med läs- skriv och språk. VC EMI är nu i arbetsgrupp för 

Strategiskgrupp region/kommun för att säkra att denna elevgrupp får behandling och stöd. 

Regionens habiliteringsverksamhet utreder de flesta barn i behov av utredning inför 

frågeställning särskola. Då de nu har minskade resurser utreder förskole- 

grundskoleförvaltningen i större utsträckning än tidigare förskolebarn gällande misstanke om 

intellektuell funktionsnedsättning inför skolstart. 

E-legitimation SITHS-kort

För åtkomst till det nationella vaccinationsregistret Svevac och en ökad säkerhet i hantering

av sekretessuppgifter/journalhantering har regionen och Varbergs kommun e-legitimation till

sin medicinska personal. För detta finns en rutin- Rapsen (handläggningsrutiner) som Inera

(samverkan landsting och regioner för e-hälsa) kräver för att garantera en säker handläggning

av registrering och korthantering. Samtliga anställda i skolhälsovården har SITHS-kort.

Ansvarig V

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

Egenkontroll  

Kvalitetsgranskning av verksamheten sker via avvikelser, vid metodboksarbetet, vid 

skolsköterske- och psykologmöten, under Elevhälsarådslaget och den månatliga 

handledningen.  Varje skolsköterska och elevhälsateam sammanställer och tittar på sina 

elevers hälsoenkäts svar och sammanställning per skola i slutet av vårtermin och början av 

hösttermin. Den bild som elevhälsan får byggs på hälsoenkät och på det samtal som följer 

efter enkäten. Samtalet är ett viktig kvalitativt komplement till den kvantitativa mätningen 

som själva hälsoenkäten står för.  Processen i bearbetningen och det kollegiala utbytet vid 

genomgång av alla frågor ger en hög nivå av egenkontroll med många viktiga och 

utvecklande diskussioner. Skolhälsovården ber också eleverna om en utvärdering av 

hälsosamtalet.  

Skolläkaren går regelbundet igenom sina remisser och säkerställer att svar inkommit 

Loggkontroller görs varje månad för att på så sätt säkerställa att ingen obehörig läst journal. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Samverkan sker i olika grad mellan skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog och är lika 

viktiga internt som externt med andra vårdgivare som exempelvis Sjukhuset Varberg, BUP, 

ungdomsrådgivningen, vuxenpsykiatriskmottagning, vårdcentralers olika personalkategorier, 

barn- och ungdomsmedicin, habiliteringen, hörselvården, logopedmottagning, 

ätstörningsenheten, smittskydd, ungdomsmottagningen, polis, socialförvaltningen m.fl.  

VC EMI deltar i samordningsmöten månatligen med BUP, socialförvaltningen och HAB:s 

enhets- och verksamhetschefer. Avvikelser och frågor av mer generell karaktär behandlas 

samt verksamhetens egna rutiner och ny information delges. Det är av stor vikt att vi har 

kunskap om varandras uppdrag och hur vi kan samordna våra insatser för att ge patienten en 

god och säker vård samt ge eleven möjlighet att nå utbildningens mål. Gruppen deltar sedan 

hösten 2018 i ett nationellt utvecklingsprojekt via skolverket och socialstyrelsen- Nätverkande 

för tidiga och samordnade insatser för barn och unga. 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Rektor, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog ansvarar för att identifiera och rapportera 

förändringar i verksamheten som kan innebära risk för negativa händelser eller tillbud till VC 

EMI/Mla. Mla ansvarar för att tillsammans med berörda professioner göra en 

bedömning/riskanalys och informera rektor och verksamhetschef för åtgärder och återförande 

till verksamheten lokalt.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelser  

Mla är from mars 2019 avvikelse-/lex Maria ansvarig. Skolsköterska, skolläkare och 

skolpsykolog rapporterar till rektor och Mla om händelser som har medfört skada eller hade 

kunnat medföra skada för elev i samband med vård och omhändertagande. Mla ansvarar för 

händelseanalys och utser analysteam vid behov. Mla ansvarar för åtgärder och tidsplan samt 

sammanställer och återför resultat och åtgärder från avvikelsehanteringen till verksamheten.  

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

Klagomål och synpunkter hanteras via samma vägar som för övriga inom Förskole- och 

grundskoleförvaltningen av Mla/ VC EMI och rektor. I frågor som rör patientsäkerhet är 

Mla/VC EMI en stödjande funktion. Mla/VC EMI, skolsköterskor, skolpsykologer och 

skolläkare får kontinuerligt till sig synpunkter och klagomål från vårdnadshavare och elever 

samt externa samarbetspartners. De lyfts vid möten och blir många gånger föremål för ett 

förändringsarbete i verksamheten. 

Skolhälsovården har även en enkät som utvärderar elevhälsosamtalet. 
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Sammanställning och analys 
 SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §  

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter beaktas av Mla för att kunna se mönster eller 

trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.  

Skolläkare 

Skolläkarens uppdrag omfattar 8561 elever. Skolläkarföreningens rekommendation är 4000 

elever på en heltid. 

Skolläkaren är ute på skolorna och har planerad bokad mottagning för elever tillsammans med 

vårdnadshavare, samt är även övrig tid tillgänglig för skolsköterskorna och övrig personal för 

rådfrågning kring elev, via telefon och PMO. 

Skolpsykolog 

Idag saknas skolpsykologtjänst på gymnasiet. De konsulterar extern psykolog vid behov. Man 

annonserade efter skolpsykolog till gymnasiet våren 2018 men fick endast en sökande. Detta 

innebär att främjande och förebyggande insatser från den kompetensen i elevhälsan uteblir 

liksom tillgången för enskild elev och vårdnadshavare. Enligt Vägledning för elevhälsan ska 

elever och vårdnadshavare ha tillgång till och möjlighet att konsultera skolpsykologen utan 

andras kännedom, om de så önskar. 

I dagsläget saknar vi en tillsättning på skolpsykolog inom våra sex skolområden 

förskola/grundskola. Tjänsten har varit ute på annons men ingen sökande. Varje skolpsykolog 

har flera skolor och förskolor i sitt uppdrag. Förskolans tillgång av skolpsykolog är inte så 

god pga. detta. Ett mindre upptagningsområde skulle möjliggöra en tidigare och bredare insats 

från den psykologiska kompetensen redan i förskolan. Det är också av vikt att den 

psykologiska kompetensen blir likvärdig för samtliga barn och unga. 

Särskoleutredning 

 I Mottagningsteam för särskola ingår skolläkare och skolpsykolog, specialpedagog, 

skolkurator samt VC EMI. Teamet finns som råd och stöd för skolorna under kartläggning 

och utredning. När de fyra utredningarna är gjorda bedömer teamet det sammantagna 

utlåtandet. Vår förvaltning gör allt fler av dessa utredningar idag än tidigare. 

Skolpsykologernas uppdrag 

När nu skolan utför fler utredningarna av intellektuell funktionsnedsättning inför utredning 

om särskoleinskrivning tar detta resurser från skolpsykologerna och en kompetenshöjning 

krävs för vissa.  

Avvikelser inkomna under 2018/2019 

Under år 2018 har 40 avvikelser inkommit, bedömts och åtgärdats. 

Hanteringen av avvikelserna går alltid till på så sätt att VC EMI/Mla (fortsättningsvis Mla) 

har uppföljande samtal med den person som skrivit avvikelsen. Ofta finns det frågor och 

förtydligande som behöver göras. VC EMI/Mla gör en händelseanalys och sänder kopia på 

avvikelse till berörd enhet, när det finns någon sådan inblandad, som kan göra en 

händelseanalys över ärendet i sin organisation. VC EMI /Mla kommunicerar med personalen i 

den medicinska elevhälsan och gör sedan de ev. förändringar som bedöms vara nödvändiga i 

egen verksamhet för att liknande avvikelse inte ska inträffa igen. Verksamhetens egna rutiner 
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skrivs alltid in/ redigeras i Metodhandboken som är det dokument som den medicinska 

elevhälsan följer. Detta är systematiskt kvalitetssäkringsarbete. 

Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan har stigit de senaste tio åren. Man har inte en förklaring till detta men 

ser symtom som depression och ångest som vanlig bland de 10 procent av barn och unga som 

har psykisk ohälsa. Siffran baseras på de barn och unga som sökt sjukvården för psykiska 

besvär och fått någon diagnos i detta. 

I rapporter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten vittnar man om sambandet psykisk 

ohälsa för vissa grupper och vissa miljöer. Orsaker till ökningen går att finna i miljöer där de 

flesta ungdomar vistas, exempelvis under skolperioden eller vid inträdet på arbetsmarknaden och 

till vuxenlivet.  Det är främst barn och unga med funktionshinder så som 

neuropsykiatriskproblematik -ADHD och autism, barn och unga med utrikes födda föräldrar, 

låg utbildning hos föräldrarna, socioekonomiskt svaga familjer och hos de unga där det finns 

psykisk ohälsa i familjen.  

I detta har vi en utmaning i samverkan med övriga vårdgrannar. För att ombesörja att varje 

barn och ung får tidig insats och rätt stöd. 
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Skolans lärmiljö 

Förskole- och grundskoleförvaltningen har en fortbildningssatsning för all skolpersonal kring 

lärmiljön och ett utvecklingsarbete är på gång i kommunens samtliga enheter. 

Verksamhetsutvecklande psykolog har också upprättat riktlinjer/ rutin för att säkerställa en 

god lärmiljö för alla elever. Det kommer, under våren, att finnas en checklista att tillgå för att 

säkra skolans samtliga miljöer. 

 VC EMI ingår också i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, på initiativ av 

Hallandsnämnden, för fortbildning kring NPF (neuropsykiatriskt funktionshinder). 

BVC 

Under året har det inkommit en stor andel avvikelser kring kallelse till barnhälsovården och 

vaccinationer som uteblivit, brist i dokumentation kring vaccinationer i BVC-journalen. Den 

största andelen av dessa avvikelser gäller barn och unga som är nyanlända.  

Vårdcentralerna 

Flertalet avvikelse till vårdcentralerna är hanteringen av nyanlända. Efter hälsoundersökning 

och vaccinationsstatus på Tvååker vårdcentral, som är Varbergs kommun nod, ska respektive 

vårdcentral ta över. I vissa fall saknas uppvaccinering och remissvar till skolhälsovården som 

ska ta vid efter uppvaccinationer för ålder.  

Egenvård 

Ett par avvikelse har inkommit kring egenvård. VC EMI har uppmärksammat 

Regionkontorets verksamhetschef i hälso- och sjukvårdsamverkan i detta. De ska åtgärda 

detta genom att se över rutinen. Ordination och uppföljning ligger på vårdgivarens ansvar och 

det uppdraget fullföljer regionen inte idag. Det saknas en giltig egenvårdsplan idag. VC EMI 

har informerat samtliga skolledare vid rektorsmöte och får ofta höra om brister i samverkan 

kring egenvård. Patientsäkerheten är fortfarande inte säkerställd från Regionen sida. 

Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Skolsköterskorna, skolläkaren och skolpsykologerna strävar alltid efter ett samarbete med 

vårdnadshavarna. Förskoleklassens elever inbjuds alltid till hälsosamtal tillsammans med 

vårdnadshavare. 

Utifrån elevens ålder och mognad görs alltid eleven delaktig (patientmaktslagen). 



Förtydligande i Patientsäkerhetsberättelsen 2018 efter 

AU 11 mars för gymnasieskolan UAF 

Sammanfattning ur Patientsäkerhetsberättelsen som rör gymnasieskolan

Idag har gymnasieskolan ingen skolpsykolog. Våren 2018 ansökte man men fick endast en 

sökande. Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera psykolog. Det erfar både 

kommun och region. Ledningen inom UAF förstår vikten av funktionen och arbetar för att få 

en skolpsykolog. 

Ett mål är att säkerställa bemanningen av skolsköterskor och skolpsykologer på gymnasiet. 

Idag finns det 1650 elever där.  I tidigare rekommendationer har nämnden sagt 650 elever per 

heltid skolskötersketjänst. Riksföreningen för skolhälsovården har en rekommendation på 400 

elever per heltid skolskötersketjänst. 

För att öka andel elever som genomför och klarar utbildningens mål/ökat välmående och 

minskat utanförskap arbetar förvaltningen via samverkan i Trygg i Varberg. Där ingår 

biträdande rektor Matthew Wallcot och verksamhetschef för den medicinska elevhälsan (vc 

emi). Via Trygg i Varberg har Meningsfull fritid sjösatts förvaltningsövergripande. En 

satsning för att fånga upp barn och unga i/ eller som riskerar utanförskap och problematisk 

skolfrånvaro. 

En grupp elever som i högre utsträckning riskerar att inte genomföra sin utbildning är elever 

som har neuropsykiatriskproblematik. Kommunfullmäktige har gett förskole- och 

grundskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller 

behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur kommunen skulle 

kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen. Kartläggning av insatser samt behov 

av utvecklingsområden slutförde maj 2018. Förvaltningschefer i berörda förvaltningar har gett 

en arbetsgrupp i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med konkreta områden att utveckla. 

Rektor Anne Eriksoo och vc emi ingår i denna gruppen. 

Ytterligare en arena för samverkan som arbetar för att fler elever ska klara sin utbildning och 

ökat välmående är lokal samordningsgrupp. I lokal samordningsgrupp ingår barn- och 

ungdomspsykiatrin, barnhabiliteringen, Socialförvaltningen, LSS, utbildning- och 

arbetsmarknadsförvaltningen och för- och grundskoleförvaltningen. Rektor Kristina Bäckman 

och vc emi är representerad där. De arbetar efter Regional överenskommelse om samverkan. 

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde och 

former för samverkan. Överenskommelsen omfattar såväl verksamhet i egen regi som privata 

utförare med uppdrag från kommun eller region. Målgruppen är barn och ungdomar ,0-18 år, 

med en sammansatt social och psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik som 

behöver både kommunens och regionens insatser och barn och ungdomar med 

inlärningssvårigheter. Målet är att barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk 

och social problematik ska få stöd, omvårdnad, skydd, medicinsk vård och behandling, 

psykosociala insatser och pedagogiskt stöd så att de kan få bästa möjliga uppväxtväxtvillkor. 

/ Martina Wetterstrand-verksamhetschef för den medicinska elevhälsan 



Beslutsförslag 1 (1) 
2019-02-26 Dnr: UAN 2019/0056-2 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

7. Begäran om yttrande rörande detaljplan för 

BUA 10:157

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Överlämna ärendet till Stadsbyggnadskontoret utan några synpunkter.

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått detaljplan för BUA 10:157 

för yttrande. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att föreslagen 

detaljplan inte påverkar förvaltningens verksamheter och överlämnar därför 

ärendet utan några synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 26 januari 2019. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef   Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Stadsbyggnadskontoret 



1 (2) 
2019-02-13 
Dnr: SBK-2017-1613 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS

Varbergs kommun Östra Långgatan 14 0340-880 00 212000-1249 bn@varberg.se 
Stadsbyggnadskontoret TELEFAX WEBBPLATS

432 80 Varberg 0340-69 70 70 www.varberg.se 

KUNGÖRELSE 

för förslag till 

Detaljplan för BUA 10:157, Bua, Varbergs kommun 

finns utsänd för samråd till och med den 11 april 2019. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Behovsbedömning 
har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. 

Planområdet ligger i Bua centrum, cirka två mil norr om Varbergs stad. 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för byggnation av en ny förskola 
strax öster om befintliga Buaskolan. 

Öppet hus: onsdagen den 27 februari kl 16.00-18.00 i Stadsbyggnadskontorets 
lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14. Då finns det möjlighet att ställa 
frågor kring förslaget 

Förslaget finns tillgängligt på 
• Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
• Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
Förslaget går också att se på kommunens hemsida
www.varberg.se/aktuellaplaner

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, 
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Pontus Karlsson 

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till 
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 
11 april 2019. 

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden 
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen 
med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, 
postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. 
Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller 
boende som berörs av handlingarna. 
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2019-02-13 
Dnr: SBK-2017-1613 

Byggnadsnämnden 



Beslutsförslag 1 (1) 
2019-02-26 Dnr: UAN 2019/0057-4 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

8. Begäran om yttrande över detaljplan för del 

av Getakärr 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Överlämna ärendet till Stadsbyggnadskontoret utan några synpunkter.

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått detaljplan för del av 

Getakärr 2:6 m.fl., Kvarnagården östra industriområde för yttrande. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att föreslagen 

detaljplan inte påverkar förvaltningens verksamheter och överlämnar därför 

ärendet utan några synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 26 januari 2019. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef   Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag 
Stadsbyggnadskontoret 



Remiss 1 (2) 
2019-02-14 
Dnr: SBK-2007-252 

 

 
Stadsbyggnadskontoret 
0340-880 00 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS

Varbergs kommun Östra Långgatan 14 0340-880 00 212000-1249 bn@varberg.se 

Stadsbyggnadskontoret TELEFAX WEBBPLATS

432 80 Varberg 0340-69 70 70 www.varberg.se 

Begäran om yttrande 

Ärende 

Granskningshandling gällande detaljplan för del av Getakärr 2:6 m.fl., 

Kvarnagården östra industriområde.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Behovsbedömning 

har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. 

Strandskydd för Getakärr 2:8 och del av Getakärr 2:6 upphävs. 

Planområdet ligger ca 4 km nordöst om Varbergs centrum och omfattar ett ca 

16 ha stort område som idag består av befintlig industrimark, hästhage, 

gokartbana och jordbruksmark. Detaljplanens syfte är att skapa 

förutsättningar för verksamhetsmark som industri och lager, och på så vis 

möjliggöra en utveckling av den östra delen av industriområdet Kvarnagården. 

Fastighetsförteckningen bifogas inte, önskas denna vänligen kontakta 

stadsbyggnadskontoret.  

Handlingar 
Ni finner alla handlingar på vår hemsida: www.varberg.se/aktuellaplaner 

Diarienummer 

BN SBK-2007-252 

Yttrande senast 

Den 7 mars 2019 

Stadsbyggnadskontoret 

Pontus Karlsson 

Bilaga: 
Kungörelse 
Samrådsredogörelse 

Till 

Enligt sändlista 



Remiss 2 (2) 
2019-02-14 
Dnr: SBK-2007-252 

Sändlista 

Länsstyrelsen 
Kulturmiljö Halland 
Trafikverket 
Kommunstyrelsen 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Hamn- och gatunämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lantmäterimyndigheten 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Räddningstjänsten 
Servicenämnden 
Socialnämnden 
Näringslivs- och destinationskontoret, NOD 
Varberg Energi AB 
Varbergsortens El 
Fortum 
VIVAB 
Hallandstrafiken  
Naturskyddsföreningen 
Naturvårdsverket 
Telia Sonera Skanova Access AB 
Swedegas 



9. Sjukfrånvarostatistik



10. Information om målarbete



11. Workshop rörande nämndens mål för mandatperioden



12. Förvaltningen informerar

-YH ansöker om fler utbildningar
- Granskning av Skolinspektionen
- Tilldelningsbeslut 



13. Anmälan och återrapportering om kränkande
behandling/diskriminering/trakasserier

UAN 2019/0071-1 Återrapportering om kränkande behandling 
av elev på Peder Skrivares skola
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