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Utbildningsnämnden
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Ärenden Föredragande Tid

A
B

Upprop
Justering

1 UBN.2022.1 - Fastställande av
föredragningslista

2 UBN.2022.3 - Nolbäckens förskola Eva Henrysson

3 UBN.2022.127 - Redovisning av pågående
projektplan och Lokalförsörjningsplan 2022-
2031 Ale kommun

Tony Jönsson, Andreas Karlsten

4 UBN.2022.8 - Månadsuppföljning per februari
2022

Åsa Ericson, Atbin Vali Ababaf

5 UBN.2022.44 - Patientsäkerhetsberättelse
elevhälsans hälso- och sjukvård 2021

Gustav Leandersson, Helene
Petersson

6 UBN.2022.41 - Remiss - Samverkansavtal för
naturbruksutbildningar

Marcus Larsson

7 UBN.2022.129 - Tillfällig förstärkning till
skolväsendet 2022 "skolmiljarden"

Marcus Larsson, Atbin Vali Ababaf

8 UBN.2022.130 - Systematiskt arbetsmiljö-
arbete, uppföljning av olycksfall och tillbud
2021

Åsa Ericson

9 UBN.2022.3 - Huvudöverenskommelse med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd, HÖK 21

Åsa Ericson, Jenny Johansson

10 UBN.2022.3 - Aktuellt från sektorn Åsa Ericson, Atbin Vali Ababaf

11 UBN.2022.4 - Redovisning av
delegeringsbeslut

12 UBN.2022.5 - Delgivningar

13 UBN.2022.3 - Information och övriga frågor
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.127
Datum: 2022-03-15
Lokalplanerare Ulrika Ankel

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Redovisning av pågående projekt och lokalförsörjningsplan

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Sektor service upprättar varje år en lokalförsörjningsplan vilken redogör för kommunens

lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod.

Fastighetschef och lokalförsörjningschef, sektor service, informerar om status för projekt i

gällande och tidigare antagen lokalförsörjningsplan samt beslutade i investeringsplan. I

dagsläget pågår utredningar och förstudier för olika projekt.

Åsa Ericson Ulrika Ankel

Sektorchef Lokalplanerare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-06 Uppföljning lokalförsörjningsplan 2022-2031.

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 Beslut § 43 Kommunfullmäktige 2020-03-02

Lokalförsörjningsplan 2022-2031 Beslut § 26 Kommunfullmäktige 2021-01-25
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Ärendet
Sektor service upprättar varje år en lokalförsörjningsplan vilken redogör för kommunens
lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod.
Fastighetschef och lokalförsörjningschef, sektor service, informerar om status för projekt i
gällande och tidigare antagen lokalförsörjningsplan samt beslutade i investeringsplan.

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för en hållbar och långsiktig planering av
verksamhetslokaler. De behov som är genomförda, pågående och beslutade men ej påbörjade
för utbildningsnämndens verksamhetsområden redovisas i följande punktlistor.

Genomförda

· Förskola Norra Kilandavägen, Lövängens förskola, Nödinge

· Förskola Folketshusvägen, Nolbäckens förskola, Nol

· Förskola Göteborgsvägen, Svenstorps förskola, Älvängen

· Da Vinciskolan/Ale Kulturrum ombyggnad, Nödinge

• Övergripande skolområdesutredningar framtida lokalbehov; Skepplanda,

Älvängen, Bohus och Surte

Pågående

· Förstudie/lokaliseringsutredning för skola, Surte

· Förstudie/lokaliseringsutredning för skola, Bohus

· Utredning skolområde, Nödinge

· Nolängens förskola, detaljplan, Nol

· F-6 skola, Nol/Alafors

· Förstudie skolområde, Älvängen, inklusive utökat antal elevplatser F-6 som ersättning
för Madenskolan och till-, nybyggnad grundskola årskurs 7-9, Aroseniusskolan.

· Förstudie skolområde, Skepplanda, inklusive tillbyggnad Alboskolan och omställning
av Garnvindeskolan till förskola.

· Förstudie ny förskola, ersättning av Glasblåsarens förskola, Surte

· Förstudie ny förskola, ersättning av Byvägens förskola, Bohus

· Förstudie ny förskola, ersättning av Hövägens förskola, Älvängen

Beslutat men ej påbörjat

· Förskola 1, Nödinge (bevakar detaljplanearbete i Nödinge)

· Förskola 2, Nödinge (bevakar detaljplanearbete i Nödinge)

· Ny förskola, Älvängen

· F-6 skola, utbyggnad, Nödinge

Beslutade lokalprojekt ska stämmas av med verksamheter och en uppföljning ska göras mot

befolkningsprognosen. Projekt kan komma att revideras och flyttas mellan åren om

förutsättningarna ändras.
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.8
Datum: 2022-03-15
Controller Atbin Vali-Ababaf

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Månadsuppföljning 2022

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos

som visar på en budget i balans.

Åsa Ericson Atbin Vali-Ababaf

Sektorchef Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-15 Månadsuppföljning per februari 2022
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Ärendet

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos
som visar på en budget i balans på sektornivå. Största avvikelsen ligger hos förskolan.
Sektorn har blivit kompenserad för sjuklönekostnader och beräknas bli det fram till och med
mars. Sjuklöneintäkter för december 2021 och januari 2022 är inkluderade i sektorns utfall.

Utvecklingsreserven kommer framgent nyttjas till volymförändringar inom grundskolan,
särskolan och flerspråkighet. Utvecklingsreserven kommer även att nyttjas för kostnader
kopplade till strategiska satsningar.

Ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget för perioden och en prognos
på budget i balans för året. Kostnaderna för strategiska satsningar, vaktmästerikostnader,
tillsynsstäd och IT-kostnader beräknas tillkomma under året vilket är anledningen till en
prognos på en budget i balans för helåret.

Förskolan har en positiv avvikelse för perioden som till stor del kan förklaras av
sjuklönekostnadsintäkter samt lägre kostnader för hyror. Förskoleenheterna visar för perioden
ett överskott mot budget, men beräknas hamna på en budget i balans. På central nivå hittas
överskottet bland annat inom lägre hyreskostnader samt att utfallet av antalet barn blev lägre
än det budgeterade. Detta förväntas dock jämna ut sig under året och ger då en prognos på en
budget i balans vid årets slut.

Grundskolan har en positiv avvikelse för perioden som till en del kan förklaras av
sjuklönekostnadsintäkter samt det medvetna arbetat ute på skolenheterna för att hamna i en
budget i balans. Skolenheterna inklusive de centrala delarna visar för perioden ett överskott
men ett medvetet arbete ute på skolenheterna behövs för en fortsatt budget i balans. Budgeten
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för köpta, sålda platser samt skolskjuts visar för perioden en negativ avvikelse men beräknas
ha en budget i balans vid årets slut. Taxikostnaderna kommer eventuellt att öka mer än index
vilket kan föranleda till ett underskott. Prognosen för grundskolan som helhet visar på en
budget i balans.

Enheten för flerspråkighet har för perioden en negativ avvikelse och en helårsprognos som
visar på en budget i balans. Det ökade språkbehoven från 2021 ser ut att fortsätta under 2022.
Enheten för flerspråkighet kommer under 2022 ta del av statsbidraget för likvärdig skola samt
utvecklingsreserven för att kunna täcka upp det ökade språkbehovet.

Elevhälsan, Särskola har för perioden en positiv avvikelse vilket förklaras av lägre
personalkostnader samt sjuklönekostnadsersättningar. På helåret beräknas en budget i balans.
Taxikostnaderna kommer eventuellt att öka mer än index vilket kan leda till ett underskott vid
årets slut.

Gymnasiet har för perioden en negativ avvikelse och en prognos på en budget i balans.
Gymnasiets största kostnader ligger på köpta platser och det mesta tyder på att dessa håller sig
inom tilldelad ram. Ale gymnasium har inför budget 2022 en liknande elevpeng som
föregående år. Elevtalet har minskat mot budget vilket ställer krav på att verksamheten ställer
om sin organisation. Ett arbete kring organisationen pågår. Trots det är möjligheterna för en
budget i balans för gymnasiet i sin helhet god.

Komvux har för perioden en budget i balans och beräknas även hamna på det vid årets slut.

IM-Komvux har för perioden en positiv avvikelse men beräknas hamna på en budget i balans.
Elevantalet är till och med perioden något lägre än det budgeterade och denna trend ser ut att
fortsätta under våren. Detta beräknas kompenseras av att personalkostnaderna också är lägre.
Höstens elevtal är för tillfället oförändrat mot budget.
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.44
Datum: 2022-03-10
Enhetschef Barn- och Elevhälsa Gustav Leandersson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans hälso- och sjukvård

2021

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans hälso-
och sjukvård 2021.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I patientsäkerhetsberättelsen sammanfattas hur elevhälsans medicinska och psykologiska
insatser är organiserade för att ge en god och patientsäker vård. Den innehåller såväl
beskrivning av grundorganisationen för patientsäkerhetsarbetet, en beskrivning av det arbete
som bedrivits under året samt planeringen av insatser under 2022.

2021 beskrivs i berättelsen som ett år med flera större förändringar i patientsäkerhetsarbetet,
inte minst införandet av rollen som psykologiskt ledningsansvarig psykolog. Pandemin har
påverkat arbetet inte minst utifrån en ökad arbetsbelastning för elevhälsans medicinska insats.

Patientsäkerhetsberättelsen redogör för inkomna avvikelserapporter under året. Riskanalyser
av de inkomna avvikelserna har inte visat på någon allvarlig vårdskada som lett till Lex
Maria-anmälan.

Journalföring och hantering av patientuppgifter har i arbetet med avvikelserna visat sig vara
ett prioriterat område och under 2022 påbörjas ett arbete med att förtydliga rutiner och
riktlinjer gällande dokumenthantering och dokumentation. Förutom detta ligger fokus framåt
på en revision av ledningssystemet samt på logopedernas anslutning till
patientsäkerhetsarbetet.

Åsa Ericson Gustav Leandersson

Sektorchef Enhetschef Barn- och Elevhälsa
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-10

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans hälso- och sjukvård

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

För kännedom:

Ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

I patientsäkerhetsberättelsen sammanfattas hur elevhälsan i Ale kommun är organiserad för
att ge en god och patientsäker vård. Inledningsvis beskrivs de grundläggande
förutsättningarna för säker vård och hur ansvaret är fördelat mellan de olika rollerna i
organisationen. Vidare beskrivs samverkan både intern och externt, arbetet för att uppnå en
god säkerhetskultur, de insatser som görs för att upprätthålla kunskap och kompetens i
organisationen samt elevers och vårdnadshavares delaktighet i vården.

Året som gått har inneburit ett aktivt arbete och flera stora förändringar inom Elevhälsans
hälso- och sjukvård. I början av året tillsattes en skolpsykolog i rollen som psykologisk
ledningsansvarig. Tillsammans har ledningsansvarig skolsköterska och skolpsykolog påbörjat
arbetet med gemensamma rutiner och riktlinjer för båda professionsgrupper. Ett stort arbete
har gjorts med utvecklingen och implementering av nya avvikelserutiner. Under året har även
behovet av att införliva utbildningssektorns logopeder i patientsäkerhetsarbetet identifierats
och det kommer vara ett pågående arbete under 2022.

Elevhälsans medicinska insats, EMI:s egenkontroll har fortlöpt som tidigare med vissa
undantag då pandemin har påverkat. Pandemin har påverkat verksamheten på många olika
sätt, både gällande belastning och förändrade arbetsuppgifter.

Elevhälsans psykologiska insats, EPI har identifierat behovet av att sammanställa och gå
igenom sina egenkontroller vilket är ett av målen för 2022.

Analysen av inkomna avvikelser under året har visat på att journalföring och hantering av
patientuppgifter är ett prioriterat område. Under 2022 kommer därför ett arbete påbörjas med
att skapa tydliga rutiner och riktlinjer gällande dokumenthantering och dokumentation.
Riskanalyser av de inkomna avvikelserna har inte visat på någon allvarlig vårdskada som lett
till Lex Maria-anmälan.
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Avslutningsvis sammanfattas mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet under 2022. Fokus
ligger, förutom det fortsatta arbetet med gemensamma rutiner, på en revision av
ledningssystemet samt på logopedernas anslutning till patientsäkerhetsarbetet.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Patientsäkerhetsarbetet som beskrivs i berättelsen syftar till att den vård som erbjuds eleverna
i Ale Kommuns skolor är säker och kvalitativ.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

PSL 2010:659

SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver det fortsatta arbetet under 2022.

Förvaltningens bedömning

Det är förvaltningens bedömning att patientsäkerhetsberättelsen väl beskriver det arbete som
genomförs i verksamheten och att den därför bör godkännas av Utbildningsnämnden.
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Inledning 

Mallen för patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar under 
respektive rubrik. Fullständiga lagtextbeskrivningar finns i dokumentet Korsreferenslista för 
lagkrav kopplat till mallen för patientsäkerhetsberättelse. 
Mallen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 
 
PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet 
med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den 
som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. 
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den nationella samverkansgruppen 
(NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
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SAMMANFATTNING 

I patientsäkerhetsberättelsen sammanfattas hur elevhälsan i Ale kommun är organiserad för att ge 
en god och patientsäker vård. Inledningsvis beskrivs de grundläggande förutsättningarna för 
säker vård och hur ansvaret är fördelat mellan de olika rollerna i organisationen. Vidare beskrivs 
samverkan både intern och externt, arbetet för att uppnå en god säkerhetskultur, de insatser som 
görs för att upprätthålla kunskap och kompetens i organisationen samt elevers och 
vårdnadshavares delaktighet i vården. 
  
Året som gått har inneburit ett aktivt arbete och flera stora förändringar inom elevhälsans hälso- 
och sjukvård. I början av året tillsattes en skolpsykolog i rollen som psykologisk ledningsansvarig. 
PLA och MLA har påbörjat arbetet med gemensamma rutiner och riktlinjer för EMI och EPI. 
Ett stort arbete har gjorts med utvecklingen och implementering av nya avvikelserutiner. Under 
året har även behovet av att införliva utbildningssektorns logopeder i patientsäkerhetsarbetet 
identifierats och det kommer vara ett pågående arbete under 2022. 
 
EMI:s egenkontroll har fortlöpt som tidigare med vissa undantag då pandemin har påverkat. 
Pandemin har påverkat verksamheten på många olika sätt, både gällande belastning och 
förändrade arbetsuppgifter. EPI har identifierat behovet av att sammanställa och gå igenom sina 
egenkontroller vilket är ett av målen för 2022. 
 
Analysen av inkomna avvikelser under året har visat på att journalföring och hantering av 
patientuppgifter är ett prioriterat område. Under 2022 kommer därför ett arbete påbörjas med att 
skapa tydliga rutiner och riktlinjer gällande dokumenthantering och dokumentation. Riskanalyser 
av de inkomna avvikelserna har inte visat på någon allvarlig vårdskada som lett till Lex-Maria 
anmälan. 
 
Avslutningsvis sammanfattas mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet under 2022. Fokus 
ligger, förutom det fortsatta arbetet med gemensamma rutiner, på en revision av ledningssystemet 
samt på logopedernas anslutning till patientsäkerhetsarbetet. 
 
 
 
Förkortningar: 
EMI   Elevhälsans medicinska insats 
EPI  Elevhälsans psykologiska insats 
HSL  Hälso- och sjukvårdslagen 
IVO  Inspektionen för vård och omsorg 
MLA  Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska 
PLA  Psykologiskt ledningsansvarig skolpsykolog 
PSL  Patientsäkerhetslagen 
SOSFS  Socialstyrelsens föreskrift 
VC  Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska antalet 
vårdskador. 
För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det 
nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande 
förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  
 

Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 
kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla 
nivåer.  

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Den vård som bedrivs inom elevhälsan utförs i en organisation som primärt har ett annat 
uppdrag, nämligen ett utbildningsuppdrag. Detta skapar utmaningar kring gränsdragningen 
mellan vård och icke-vård, vilket gör att såväl personal med legitimation som övrig personal 
behöver få en god förståelse för de olika uppdragen och de olika lagrum som aktualiseras i 
olika situationer. 
 
Då elevhälsan inte är en verksamhet som arbetar med många komplicerade eller riskfyllda 
vårdprocesser, ligger fokus i patientsäkerhetsarbetet främst på frågor kring 
informationshantering och informationsöverföring, journalföring, samtycke och sekretess.  
 

Organisation och ansvar 

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

Verksamhetschef ansvarar ytterst för att det löpande patientsäkerhetsarbetet drivs på ett 
systematiskt sätt. Tillsammans med MLA och PLA lägger VC planeringen för verksamhetsåret 
och följer vid regelbundna träffar upp arbetet. MLA och PLA ansvarar för det löpande arbetet 
med patientsäkerhetsfrågorna i respektive professionsgrupp, samt för den löpande hanteringen 
och bedömningen av avvikelser. MLA har även ansvaret för Lex Maria-anmälningar. 
Medarbetarna ansvarar som legitimerade yrkesutövare för att tillhandahålla en god och säker 
vård enligt organisationens rutiner och riktlinjer, att skyndsamt anmäla eventuella avvikelser i 
arbetet samt att delta i det gemensamma arbetet med egenkontroller och utvecklingsfrågor. 
 
Verksamhetschef hanterar klagomål rörande vården och är den som har ansvar för att 
rapportera till Utbildningsnämnden i aktuella frågor. 
 
PMO-administratör ansvarar för löpande uppgifter i journalsystemet, inklusive uppföljning 
och kontroll av inloggningar. Verksamhetschef ansvarar för att personal med hälso- och 
sjukvårdsuppdrag har till gång till rätt journal i systemet. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

Intern samverkan sker inom ramen för EHT-teamen på enheterna, på elevhälsans 
gemensamma träffar samt på professionsträffarna för skolsköterskor och psykologer.  
 
Extern samverkan sker främst med regionala vårdgrannar, såsom vårdcentral, BVC, barn- 
och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin och habilitering. De processer som är 
främst är i fokus för samverkan är remissfrågor, frågor kring bedömnings- och 
utredningsansvar samt frågor kring informationsöverföring och SIP-samverkan. 
 
Extern samverkan sker såväl direkt mellan yrkesutövarna i form av regelbundna träffar och 
avstämningar mellan vissa verksamheter, som på chefsnivå mellan VC och 
verksamhetschefer inom regionen. Inom ramen för SIMBA ingår VC i Utvecklingsgruppen 
Psykisk hälsa – Barn och unga som samlar enhets- och verksamhetschefer från vård, skola och 
socialtjänst i det delregionala området. Utöver detta har VC vid ett par tillfällen per termin, 
tillsammans med enhetschefer från socialtjänsten i Ale Kommun, regelbundna 
avstämningar i med enhetschefer på BUP för att hantera uppkomna frågor från 
verksamheterna. 
 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Arbetet med journalsystemet PMO har identifierats som ett utvecklingsområde, och under 
det gångna året har en arbetsgrupp tillsatts för att arbete med frågor kring användningen av 
systemet, inte minst frågor som berör säker och korrekt hantering av information i de olika 
journalerna.  

 

En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 
Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  
 
Genom att uppmärksamma inkomna avvikelser tillsammans i skolsköterske- 
respektive psykologgruppen tydliggörs det egna ansvaret men också 
möjligheten att gemensamt förbättra patientsäkerhetsarbetet inom 
verksamheten. Tid för detta ges vid professionsmöten genom gemensam genomgång av 
uppmärksammade risker och reflektion över adekvata åtgärder. 
 
Verksamhetschef, PLA och MLA arbetar gemensamt med planering och uppföljning av 
patientsäkerhetsfrågorna på regelbundna möten varannan vecka. 
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Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt 
med personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att 
utföra sitt arbete.  
 
Medarbetarna ges möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling. Både 
arbetsgivaren och den enskilda yrkesutövaren kan inkomma med förslag på 
adekvata utbildningsinsatser, utifrån bedömda behov. Medarbetaren återkopplar sedan till 
kollegor för att sprida sina nya kunskaper i professionsmötena. 
 
Skolsköterskorna har handledning med barnläkare från Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningen i Kungälv två gånger per termin. Där diskuteras enskilda avidentifierade patientfall 
men kan också beröra teman på olika tillstånd eller sjukdomar. Skolpsykologerna har gemensam 
handledning i sin yrkesutövning. 
 
För att säkra bemanningen i verksamheterna för verksamhetschef löpande dialog med 
PLA/MLA och direkt med medarbetare. Då bemanningen inte täcker upp behovet används 
upphandlade bemanningsföretag för att det inte ska finnas för omfattande vakanser inom 
elevhälsan. Bemanning kan också användas för att säkra upp vissa särskilda vårdinsatser, såsom 
psykologutredningar inför mottagande i grundsärskola och vaccinationer inom EMI. 
 
I samband med rekrytering av ny personal säkerställs att personalen har relevant utbildning 
genom kontroll av legitimation och aktuella ytterligare examina. Vidare görs en kontroll hos IVO 
av eventuella anmärkningar på yrkesutövningen hos den sökande. 
 

Patienten som medskapare  

PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de 
närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, 
deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  
 
Vid incidenter där brister har identifierats där eleven eller dess vårdnadshavare påverkats förs en 
dialog tillsammans med för att tydligt kartlägga och förebygga för att händelsen ska upprepas. 
Dessa dialoger förs genom telefonsamtal med skolsköterska, skolpsykolog, MLA, PLA och/eller 
verksamhetschef. 
 
Exempel kan vara brister i kommunikation gällande uppföljningar av planerade besök. 
Vårdnadshavare och elever får du möjlighet att beskriva problematiken och komma med förslag 
på förbättringsområden. Vården inom elevhälsan bygger på informerade samtycken som tex 
skolsköterskan basprogram och skolpsykologens utredningar och skriftliga samtycken användas 
vid vaccinationserbjudande. Det bedöms finnas en god tillgänglighet för vårdnadshavare att 
komma i kontakt med både skolsköterskor och skolpsykolog.  
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som 
krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.  
 
Nedan beskrivs inledningsvis de mål som verksamheten satt för att stärka kvaliteten under 2021, 
följt av en redogörelse för de egenkontroller som genomförts. 

 
Mål och strategier inför året 2021 

Identifiering Analys Åtgärd Uppföljning av 
åtgärd 

Säkerställa en god 
och säker vård som 
bedrivs av 
skolsköterskor, 
skolläkare och 
skolpsykologer. 

Behov av aktuella 
rutiner och riktlinjer 
som gäller både EMI 
och EPI. 

Arbeta fortlöpande och 
systematiskt att 
uppdatera rutiner och 
PM för att säkerställa 
patientsäkerheten.  

Pandemin har påverkat 
möjligheterna och 
omfattningen 
utvecklingen av det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Skapa en 
gemensam 
avvikelsehantering 
för både EMI och 
EPI. 
Uppmärksamma 
avvikelser och 
säkra hanteringen 
av dessa. 

Behov har funnits 
att utveckla rutiner 
kring avvikelser och 
riskanalyser. 

EMI och EPI har 
skapat en rutin som är 
gemensam gällande 
avvikelser och 
riskanalyser. 

Rutinen är 
implementerad i 
verksamheten genom 
professionsmöten. 

Kvalitetssäker 
dokumentation 

Behov av en 
kompetens- och 
medvetandehöjning i 
dokumentations-
frågor 

Kollegial granskning av 
dokumentationen i 
skolsköterskornas och 
skolpsykologernas 
journaler. 

Målet med kollegial 
granskning har inte 
nåtts under året på 
grund av pandemin 
utan får kvarstå till 
nästkommande år. 
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EMI:s egenkontroller under året  

Egenkontroll Hur Omfattning och resultat 

Läkemedelsförråd  
 

Systematisk kontroll av 
läkemedel och vaccin på 
mottagningarna 

Görs två gånger/år 

Instrument 
 

Kalibrering av instrument, 
blodtrycksmanschett, 
audiometer och våg av extern 
utövare 

Görs en gång/år av extern 
utförare 

Extern granskning av 
läkemedel 

Rutin för extern kontroll av 
läkemedel inom EMI enligt 
HSLF-FS 2017:37, 
Ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och 
sjukvården 

Görs årligen tillsammans med 
Kungälvs kommun men har 
på grund av pandemin inte 
blivit gjord under 2021 

Medicinskt kylskåp Systematisk kontroll av 
kylskåpstemperatur 

Görs en gång/vecka. Oftare 
om behov 

Tidsplan verksamheten EMI Årshjul Genomgång två gånger/år 

Journaler i arkivskåp Genomgång då 
pappersjournal finns 

Görs en gång inför varje läsår 

Journalgranskning Kollegial granskning En gång vartannat år. Har 
dock inte genomförts under 
året på grund av pandemin 

 
 

EPI:s egenkontroller under året  

PLA och psykologgruppen har under året börjat titta på behoven av systematiska egenkontroller, 
vilket är ett fortsatt utvecklingsområde för 2022. Primärt kommer man att titta på kontroller 
relaterade till journalföring och journalhantering.  
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Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 

Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador 
ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården 
inte blivit det som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och 
konsekvenser för patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och 
prioritering av insatser.  

Har vården varit säker? 
Under året har MLA och PLA gemensamt utarbetat en ny rutin och arbetssätt gällande 
avvikelsehantering. Nytt underlag med följande riskanalysschema har tagits fram. MLA och PLA 
går igenom riskanalysen tillsammans efter att ha avidentifierat enskilda individer. Avvikelserna 
rapporteras sedan till verksamhetschef för hälso- och sjukvården. Ärendena återkopplas sedan till 
respektive professionsgrupp för diskussion kring vidare åtgärder.   
 
Utifrån riskanalyserna har ingen avvikelse bedömts som vårdskada och lett till Lex Maria-
anmälan. 
 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del 
av verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva 
perspektiven på patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade 
variationer stärks patientsäkerheten.  
 
EMI arbetar utifrån Göteborgs metodhandbok men med lokala riktlinjer. Skillnaden kan bero på 
att vissa insatser som erbjuds i Göteborg inte finns tillgängliga för Ale kommuns invånare men 
också att basprogrammet inte är samma. Exempel på det är att samtliga elever i Göteborg erbjuds 
skolläkarbesök i årskurs 1, medan de i Ale erbjuds efter behov. Ytterligare ett exempel är att vi 
har en tydligare riktlinje avseende uppföljning av elever med hereditet av skolios.  
 
EMI och EPI dokumenterar i journalsystemet PMO. En arbetsgrupp har bildats under året för 
att förbättra, säkerställa men även göra dokumentationen mer likvärdig. 
 
I frågan om elevers och vårdnadshavares samtycke till vården finns tydliga riktlinjer i EMI:s 
metodhandbok. För EPI finns behov av att se över samtyckesprocessen vid psykologutredningar 
i samband med mottagandet till grundsärskolan.  
 
I utbildningssektorn i Ale Kommun arbetar förutom skolsköterskor, skolpsykologer och 
skolläkare även logopeder. Logoped är liksom tidigare nämnda yrken ett legitimationsyrke, och 
logopederna utför hälso- och sjukvård när de bedömer och behandlar enskilda individer. Under 
året har behovet av att införliva logopederna i patientsäkerhetsarbetet identifierats och det 
kommer vara ett pågående arbete under 2022. 
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Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, 
teknik och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt 
och det är viktigt att agera på störningar i närtid.  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

 
Aktuell riskhantering inom EMI och EPI rör främst hanteringen av vakanser och frånvaro på 
skolenheterna, samt arbetstoppar inom enskilda medarbetares uppdrag. Verksamhetschef 
bevakar tillsammans med MLA och PLA och täcker vid behov upp med extra personal. Under 
året har bemanningspersonal använts dels vid längre vakans för såväl skolsköterska som 
skolpsykolog, dels för att säkra att psykologutredningar inför eventuellt mottagande i 
grundsärskolan blir genomförda inom rimlig tid. 
 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom 
hälso- och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar 
till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan 
verksamheten utvecklas så att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för 
vårdskador minskar.  

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 
 
EMI har under året haft 10 avvikelser. Majoriteten av avvikelserna av gällt journalföring eller 
hantering av patientuppgifter. EPI har startat upp med avvikelsehantering under året och det 
har kommit in totalt 105 avvikelser. För EPI har majoriteten av avvikelserna också handlat om 
journalföring och hantering av patientuppgifter. Det stora flertalet av avvikelserna inom EPI 
rör brister som identifierats efter att tidigare medarbetare avslutat sin tjänst. 
 
Riskanalysen har gjorts genom att titta på avvikelsernas allvarlighetsgrad i förhållande till 
sannolikhet för upprepande, utifrån ett poängsystem. Hänsyn har också tagits till vilken typ av 
avvikelse som uppmärksammats.  
 
Riskområden som identifieras är journalföring och hantering av patientuppgifter, vilket därför 
blir det prioriterade områden för 2022. Det som varit tydligast är uppföljning av planerade 
åtgärder och personuppgifter samt underlag som kan ha legat framme för obehöriga. Målet är 
att hitta riktlinjer och rutiner som ska förbättra och öka patientsäkerheten. 
 
En avvikelse har gjorts i samverkan. Den aktualiserades då uppföljning och samverkan 
upplevdes bristfällig med annan vårdgivare i regionen.  
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Klagomål och synpunkter 

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

 
Det har inte inkommit några klagomål från Inspektionen för vård och omsorg. Enstaka 
synpunkter har inkommit från vårdnadshavare och hanterats av verksamhetschefen för hälso- 
och sjukvård. Synpunkterna har handlat om uppföljning från specialistnivå till elevhälsan och 
vårdnadshavares åsikter kring uppföljning av hälsosamtal. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som 
flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden 
med bibehållen funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I 
patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som resiliens.  
 
Uppdragen inom är EMI och EPI kräver en god förmåga, flexibilitet och bred 
kompetens för att kunna möta uppkomna behov inom verksamheten. För att kunna möta detta 
är det viktig att personalen får möjlighet till fortbildning och kompentensutveckling. Under året 
har inte någon gemensam utbildningsinsats genomförts men alla skolsköterskor och 
skolpsykologer har getts möjlighet att fortbilda sig inom respektive verksamhetsområde. 
 
Under året har enskilda skolsköterskor gått olika utbildningar. Valet av utbildning är till största 
del individuellt och rör alltid kompetensområdet. Det har varit utbildningar gällande specifika 
sjukdomstillstånd tex fetma eller PANS. Det har också rört tema som ortopedi, barn i sorg, 
psykisk ohälsa och Sex, unga och skolans roll. BRIS höll också i en digital nätverksträff som flera 
av skolsköterskorna deltog i. MLA deltog också i skolsköterskekongressen som genomfördes 
digitalt. 
 
Skolpsykologer har bland annat deltagit i utbildning kring personalhandledning och 
fallkonsultation och psykisk ohälsa i skolan. Under året har skolpsykologerna saknat gemensam 
handledning, men har under hösten planerat för en ny handledarkontakt som påbörjas i början av 
2022. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 
Utifrån analys av året som gått – reflektera över kommande utmaningar. Ange mål, strategier, 
planerade åtgärder och aktiviteter samt vilken egenkontroll som behövs inom respektive 
fokusområden för att nå en säkrare vård.  
 
Mål Strategi Planerad åtgärd Aktivitet 

Säker dokumentations-
hantering 

Upprättande av 
tydliga riktlinjer 
och rutiner 

MLA och PLA arbetar 
med frågan. 
Stöd av arbetsgrupp 
PMO. 

Regelbundna 
samverkansmöten 
och 
omvärldsbevakning 

Tydlig och säker 
dokumentation 

Ökad likvärdighet i 
dokumentationen  

MLA och PLA arbetar 
med frågan. 
Stöd av arbetsgrupp 
PMO. 

Kollegial 
journalgranskning 

Översyn av 
psykologernas 
egenkontroller 

Analys av behoven PLA och 
psykologgrupp arbetar 
med frågan under 
verksamhetsåret 

Ta fram förslag på 
relevanta egen-
kontroller, inklusive 
de ovan nämnda 
kring journalföring 
och dokumentation 

Uppdaterat 
ledningssystem 

Fortbildning av 
central personal 

VC och MLA 
fortbildas kring 
ledningsfrågor och 
arbetar vidare med 
ledningssystemets 
utformning 

Utvecklingsprogram 
för Elevhälsans 
medicinska ledning 

Logopederna är del av 
det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet  

Bygga upp 
tydligare rutiner 
kring logopeders 
egenkontroll och 
avvikelsehantering 

Logopederna deltar 
regelbundet på 
professionsmöten 
tillsammans med 
psykologerna, arbetet 
leds av PLA. 

Logopederna följer 
psykologernas 
processer och 
utvecklar egna vid 
behov, tillsammans 
med PLA 

Nya medarbetare har 
goda förutsättningar att 
åta sig vårduppdraget 
på ett patientsäkert sätt  

Förbättrade 
introduktioner av 
ny personal inom 
vårdprofessionerna 

Respektive 
professionsgrupp 
reviderar befintliga 
rutiner för 
introduktion av 
nyanställda, under 
ledning av MLA/PLA 

Arbetsgrupper inom 
professionerna 
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Utbildningsnämnden

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar anta sektor utbildnings remissvar som sitt eget.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och
länets alla 49 kommuner har funnits sedan år 1999. Samverkansavtalet har förnyats med
jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtalet gäller under perioden 1 januari 2019 till
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Detta förslag till
avtal har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Det nya avtalet innebär enligt VästKom
och VGR i korthet att:

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till 31 december
2026.

- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

I övrigt anges att inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.

För att ett nytt samverkansavtal ska kunna träda ikraft fordras att samtliga 50 parter
godkänner avtal. Ale kommun är en av dessa parter och är därigenom remissinstans i detta
skede.

Åsa Ericson Marcus Larsson

Sektorchef Administrativ chef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-15

Remissvar, 2022-02-25

Remiss - Omarbetat samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Robin Kalmendal, Regionutvecklare Västra Götalandsregionen.
robin.kalmendal@vgregion.se

För kännedom:

Helene Petersson, Verksamhetschef Sektor utbildning

Ärendet

Ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och
länets alla 49 kommuner har funnits sedan år 1999. Samverkansavtalet har förnyats med
jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtalet gäller under perioden 1 januari 2019 till
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Detta förslag till
avtal har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Det nya avtalet innebär enligt VästKom
och VGR i korthet att:

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till 31 december
2026.

- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

I övrigt anges att inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.

För att ett nytt samverkansavtal ska kunna träda ikraft fordras att samtliga 50 parter
godkänner avtal. Ale kommun är en av dessa parter och är därigenom remissinstans i detta
skede. Sektor utbildning har tagit del av förslag till nytt samverkansavtal lämnar synpunkter i
bilagt remissvar.

Ekonomisk bedömning

I förslaget till nytt samverkansavtal finns formuleringar som riskerar medföra snedvrida
kostnaderna mellan Ale kommun och Västra Götalandsregionen. Förvaltningens synpunkter
på avtalet finns framställda i remissvaret.
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Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Remissen har beaktats utifrån gymnasieförordning 20102039): kap. 7 § skollag (2010:800)
16 kap 54 § och 19 kap. 47 §.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet om remissvaret expedieras till Västra Götalandsregionen av Administrativ chef,
sektor utbildning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har synpunkter på förslaget till nytt om samverkansavtal i två punkter, dels
utifrån villkoret kring förlängd studietid, dels utifrån ansvaret om extra anpassningar. Utifrån
gymnasieförordning (2010:2039) kap. 7 § samt skollag (2010:800) 16 kap 54 § och 19 kap.
47 §, gör förvaltningen bedömningen att förslaget strider mot nämnda författningar.
Förvaltningens synpunkter på avtalet finns framställda i remissvaret.



REMISSVAR 1(1)
Utbildningsnämnden

Diarienummer: UBN.2022.41
Datum: 2022-02-25

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 ubn@ale.se www.ale.se

Remissvar om nytt förslag till samverkansavtal för
naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland

Följande synpunkter har Ale kommun att lämna gällande förslag till nytt samverkansavtal:

Under rubriken "2. Ekonomi" och delrubriken "2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan",
stycke sex, anges att ”Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden
förlängas efter dialog med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den
förlängda studietiden efter överenskommelse.” Enligt 9 kap. 7 § gymnasieförordningen får
huvudmannen besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan
får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med
hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. Att villkora förlängd
studietid för en enskild elev med att huvudmannen och hemkommunen kommer överens om
ersättning på detta sätt strider mot gymnasieförordningen.

Under rubriken "3. Parternas ansvar" och delrubriken "3.2 Västra Götalandsregionens ansvar",
stycke åtta, anges att ”Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt
vad som anges i 3 kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska
överenskommelse träffas mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.”
Formuleringen antyder att regionen kan ansöka om tilläggsbelopp enligt 16 kap 54 § eller 19
kap 47 § skollagen. Offentliga huvudmän kan inte ansöka om tilläggsbelopp, utan alla
kostnader ska ingå i den interkommunala ersättningen som hemkommunen utger till
anordnarkommunen eller anordnarregionen.

Åsa Ericson

Sektorchef
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1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 



Version 2 

5 
 

 

1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.129
Datum: 2022-03-14
Administrativ chef Marcus Larsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Tillfällig förstärkning till skolväsendet 2022 "skolmiljarden"

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att avsätta medel från skolmiljarden:

1. Till att förstärka tilläggsbelopp/tilläggsanslag för särskilt stöd avseende elever med
extraordinära stödinsatser i, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan.

2. Till elev där det finns särskilda skäl till förlängd studietid inom gymnasieskolan.

3. Till grundskolor med en ersättning per elev.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

För att möta utmaningen som covid-19 pandemin medför beslutade regeringen att förstärka
det statliga stödet till skolväsendet med 1 400 000 000 kronor 2022. Syftet med tillskottet är
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att elever 6 - 19 år
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Skolverket har beräknat bidrag per kommun för 2022 varav Ale kommun beräknas få
4 965 439 kronor. Bidraget betalas ut vid två tillfällen under 2022, varav hälften i februari
och hälften i augusti.

Enskild huvudman med elever folkbokförda i Ale kommun kan på lika villkor som Ale
kommun söka stöd enligt redan etablerat tillvägagångssätt.

Utbildningsnämnden fattar beslut om fördelning av medlen i Ale kommun.

Åsa Ericson Marcus Larsson

Sektorchef Administrativ chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-14
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Controller sektor utbildning

Ärendet

För att möta utmaningen som covid-19 pandemin medför beslutade regeringen att förstärka
det statliga stödet till skolväsendet med 1 400 000 000 kronor 2022. Syftet med tillskottet är
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att elever 6 - 19 år
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Skolverket har beräknat bidrag per kommun för 2022 varav Ale kommun beräknas få
4 965 439 kronor. Bidraget betalas ut vid två tillfällen under 2022, varav hälften i februari
och hälften i augusti.

Enskild huvudman med elever folkbokförd i Ale kommun kan på lika villkor som Ale
kommun söka stöd enligt redan etablerat tillvägagångssätt.

Skolverket anger att kommunerna själva bestämmer, utifrån sina aktuella behov, hur medlen
fördelas. Medlen kan användas för insatser i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala
vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag.

Utbildningsnämnden fattar beslut om fördelning av medlen i Ale kommun.

Ekonomisk bedömning

Skolverket anger att den tillfälliga förstärkningen ska fördelas under 2022 och användas till
insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. Medel från skolmiljarden ska
komma till nytta där de säkerställer att Ale kommuns elever får den utbildning som de har
rätt till. Pandemins konsekvenser både på lokal och nationell nivå har identifierat behov av
åtgärder i form av extraordinära stödinsatser.

Medlen fördelas enligt följande:

2 665 000 kronor till nya och befintliga anställningar i form av speciallärare, specialpedagog
och SU-grupp i grundskolan

1 030 000 kronor till utökade tilläggsbelopp/tilläggsanslag inom grundskolan

200 000 kronor för kompensation för socioekonomiska skillnader inom grundskolan

270 000 kronor till fristående grundskolenheter i enlighet med bidrag på lika villkor

800 000 kronor till förlängd studietid inom gymnasieskolan
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För Ale kommun innebär tilldelningen en liten effekt på skolpengen och tilläggsanslagen.
För kommunens skolenheter motsvarar grundskolans del av Skolmiljarden en marginell del
av budgeterad skolpeng. Däremot bidrar medlen främst till att behovet av speciallärare och
specialpedagoger i den kommunala verksamheten kan tillgodoses på ett bättre sätt samt
förstärkning av tilläggsbelopp.

Vad gäller de tjänster och tilläggsanslag som finansieras av medlen ser sektorn ett fortsatt
behov kommande år, vilket betyder att vid avveckling av Skolmiljarden kommer sektorn
behöva finansiera detta inom befintlig budgetram.

Invånarperspektiv

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom skolväsendet för
att säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19 pandemin. Skolan är
inte bara en plats för undervisning utan fyller även en viktig och social funktion i samhället.
En konsekvens av covid-19 pandemin är en ökad sjukfrånvaro hos elever vilket innebär att
de i större utsträckning behöver stöd i att ta igen förlorad tid i verksamhet och undervisning.
Det finns också en ökad oro bland elever kring covid-19 pandemins påverkan på deras
vardag, framtid och utveckling. Behovet av stöd för att säkerställa elevers rätt till utbildning
kan därmed komma att se annorlunda ut än traditionellt och genom att förstärka
tilläggsbeloppen och förlängd studietid kan det nå fram till de som har störst behov.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men bedömts inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Regeringen har via regleringsbrev gett Skolverket i uppdrag att betala ut medlen. Det finns
ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur de ska användas. Det
framgår av uppdraget att medlen även ska användas i enskild verksamhet.

Remissyttrande

Fördelningen av medel från det statliga stödet har samverkats mellan sektor utbildnings
verksamhetschefer.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Enskild huvudman med elever folkbokförda i Ale kommun kan på lika villkor som Ale
kommun söka stöd enligt redan etablerat tillvägagångssätt för tilläggsbelopp. Avseende
fördelning per elev till grundskolan kommer beslut till grundskolor med fristående
huvudmän att skickas ut.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att konsekvenserna av covid-19 pandemin ökat behovet av
omfattande särskilt stöd av extraordinärt slag för att säkerställa att elever får den utbildning
de trots pandemin har rätt till. Även behovet av särskilt stöd till förlängd studietid inom
gymnasieskolan kan ha ökat. Både särskilt stöd till förlängd studietid samt
tilläggsbelopp/tilläggsanslag prövas individuellt och utgår från barnet eller elevens behov.
Enskild huvudman med elever folkbokförda i Ale kommun kan på lika villkor som Ale
kommun söka stöd enligt redan etablerat tillvägagångssätt.
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.130
Datum: 2022-03-15
Koordinator Jenny Hagman

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Systematiskt arbetsmiljöarbete, uppföljning av olycksfall och

tillbud 2021

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Det är av stor vikt för sektorn att ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att
tidigt fånga upp signaler på ohälsa och vidta nödvändiga åtgärder. Under 2021 har antalet
medarbetare i sektorn ökat, samtidigt som antalet rapporterade tillbud och olyckor minskat
med 11,7 % jämfört med föregående år. Av 309 anmälda tillbud och olyckor under 2021 utgör
tillbuden den största kategorin. Förskolans och grundskolans verksamhetsområde står för den
högsta andelen rapporterade tillbud och olycksfall. Lärare, barnskötare, förskollärare och
elevassistenter är de yrkeskategorier som rapporterar flest händelser. Händelsen "att bli
skadad av person/våld" utgör även detta år en större del av de rapporterade tillbuden.
Pandemin har haft en tydlig effekt på verksamheten där det i flera av de rapporterade
tillbuden framgår att medarbetare upplever överbelastning och stress på grund av
personalbrist och svårighet att få vikarier. Det har under året framkommit att det råder
oklarhet i vad som är tillbud respektive olycksfall och vad som ska rapporteras på enheterna.
Sektorn arbetar med att ta fram nytt informationsmaterial och förtydliga rutinen för att
rapportera tillbud och olycksfall. Ytterligare informationsmaterial, dialog och god struktur
med lokala skyddsombud samt vidare arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet ser
sektorn som viktiga åtgärder framöver.

Åsa Ericson Jenny Hagman

Sektorchef Koordinator

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-15
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Ärendet

Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en grundläggande friskfaktor och
förutsättning för en god och effektiv verksamhet med engagerade medarbetare, god kvalitet
och nöjda invånare. Det är därmed av stor vikt för sektorn att alla enheter arbetar systematiskt
och använder sig av ett varierat underlag för att ständigt förbättra den fysiska, sociala och
organisatoriska arbetsmiljön. För att skapa en långsiktigt hållbar arbetsplats krävs att i det
dagliga arbetet tidigt fånga upp och hantera händelser på arbetsplatsen som kunnat leda till
eller har lett till ohälsa eller skada för att förebygga att det händer igen.

Varje medarbetare har ett ansvar att vara uppmärksam på risker och aktivt rapportera tillbud
och arbetsskador samt föreslå eventuella åtgärder. Chef ansvarar för att utreda orsaken till
händelser som har lett till eller kan leda till ohälsa, vidta åtgärder och följa upp åtgärderna för
att säkerställa att de haft önskad effekt och förebygga att det händer igen. Skyddsombuden
kan i sin roll stötta och delta i utredningen av tillbud och arbetsskador tillsammans med
medarbetare och chef.

Antalet anställda i sektor utbildning har under året ökat från 1122 medarbetare år 2020 till
1173 medarbetare 2021, vilket är en ökning med 51 personer. Under 2021 har 309 tillbud och
olycksfall rapporterats inom sektorn vilket är en minskning med 11,7 % jämfört med 2020 då
350 tillbud och olycksfall rapporterades.

Av 309 rapporterade händelser är 232 tillbud och 77 skador. Förskolan och grundskolan ligger
relativt jämnt i antalet rapporterade tillbud och skador med 132 i förskolan och 131 i
grundskolan. De flesta tillbud har rapporterats inom grundskolans verksamhetsområde och de
flesta skador har rapporterats inom förskolan.

Flest rapporterade skador kan ses inom förskolan med 48 skador, därefter kommer
grundskolan med 23 och övrig utbildning med 5 varav samtliga är inom särskolan. Flest
rapporterade tillbud är inom grundskolans verksamhetsområde med 108 tillbud. Därnäst
kommer förskolan med 84 och övrig utbildning med 37 rapporterade tillbud. Av 309
rapporterade händelser har 6 st lett till frånvaro, varav en till längre frånvaro.
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Antal tillbud och skador rapporterade inom sektor utbildning 2021 fördelat per verksamhetsområde. Källa:

Stella

I 15 % av de rapporterade händelserna har ”olycksfall i arbetet” uppgetts som typ av skada, 9

% ”sjukdom eller annan ohälsa i arbetet” och 1 % som ”färdolycksfall”. I 75 % (motsvarande

232 st) av de rapporterade händelserna har typ av skada inte angetts.

Tillbud och olyckor rapporterade inom sektor utbildning 2021 fördelat per skadetyp. Källa: Stella

Rapporteringssystemet ger en god överblick över antalet rapporterade tillbud och olyckor. Att

flera fält i anmälan kan lämnas tomma bidrar dock till att en stor del av de rapporterade
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händelserna inom flera områden hamnar under kategorin ”ej angivet”. Detta bidrar till ett

försämrat statistiskt underlag och försvårar möjligheterna att kategorisera och analysera

statistiken.

Lärare är den yrkeskategori som rapporterat flest händelser och står för 30 % av samtliga

rapporterade tillbud och olycksfall, motsvarande 91 st. Barnskötare och förskollärare kommer

därefter med 22 % respektive 23 % av de rapporterade tillbuden och olyckorna och därnäst

elevassistenterna med 11 %. Resterande yrkeskategorier ligger på en relativt jämn nivå, i

nedan diagram samlade under kategorin "övriga yrkeskategorier".

Tillbud och olyckor rapporterade inom sektor utbildning 2021 fördelat per yrkeskategori. Källa: Stella

I 21 % av samtliga rapporterade tillbud och olycksfall har händelsen ”tillbud att bli skadad av

person (även oavsiktligt) /våld” uppgetts som grund till anmälan. 7 % har uppgett händelsen

”skadad av person (fysiskt även oavsiktligt) /våld”, 10 % att de "insjuknat eller exponerats för

coronavirus" och 8 % att de upplevt ”psykisk överbelastning”. 32 % har angett händelsen

"annat tillbud" som orsak till anmälan. Vid vidare granskning av denna kategori framkommer

i majoriteten av rapporterna att medarbetarna upplever personalbrist, svårighet att få vikarie,

stress och överbelastning, i flera fall på grund av sjukfrånvaro.
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Tillbud och olyckor rapporterade inom sektor utbildning 2021 fördelat per händelse. Källa: Stella

Av 309 rapporterade tillbud och olyckor under 2021 är 167 avslutade, 122 ej åtgärdade och 20

är under utredning.

Antal tillbud och skador rapporterade inom sektor utbildning 2021 fördelat per händelsestatus. Källa: Stella



6(6)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Gemensamma mönster rapporterade tillbud och olycksfall

För både tillbud och olyckor ses ett gemensamt mönster med flest rapporterade händelser i
mitten av terminerna. Statistiken visar även att vissa enheter rapporterar betydligt fler
händelser än andra.

Flera rapporterade tillbud handlar om att medarbetare upplever stress i arbetet på grund av
hög personalfrånvaro, främst sjukfrånvaro. Flera medarbetare upplever att de i vissa
situationer har haft svårt att få vikarie och därmed känner av en kraftigt ökad arbetsbelastning.
Mottagna hot eller att en situation upplevs hotfull är ytterligare exempel på händelser som
genererat flera tillbudsanmälningar. Flera tillbud handlar även om våld där någon är nära att
bli skadad eller har skadats lindrigare. Exempelvis när elever har bråkat med varandra och
personal gått emellan.

Gällande olycksfall ses flera rapporterade händelser där personen ramlat och skadat sig,
vanligast är att personen halkat eller snubblat. Andra skador har exempelvis uppstått genom
att utåtagerande elever slagit eller kastat något föremål mot en medarbetare. En del skador har
även rapporterats för medarbetare som insjuknat i Covid-19.

Pågående arbete

I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i sektorn framkom att flera
rektorer upplever att det råder oklarhet i vad tillbud och olycksfall är och när det ska
rapporteras bland personalen. En del av tillbuden som uppstår på enheterna rapporteras inte
korrekt samtidigt som vissa händelser rapporteras som tillbud men egentligen är av karaktären
andra arbetsmiljöproblem. Sektorn arbetar nu med att förtydliga rutinen för rapportering av
tillbud och olycksfall och skapa tydlighet i vad som är ett tillbud respektive olycksfall.

Exempel på åtgärder

Enhetsnivå:

o Vidareutbildning av personal inom bemötande och förhållningssätt

o Fortsatt kontinuerlig dialog mellan medarbetare och chef

o Upprättande av rutiner för att minska stress hos personal och elever

o Bemanning med vikarier vid sjukfrånvaro i den mån det går

Sektornivå:

o Ytterligare informationsmaterial, förtydligande av rutin samt vad som ska rapporteras

och vad som ska tas upp i dialog med chef eller arbetskollegor

o Fortsatt arbete med checklistan SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

o Öka andelen avslutade ärenden dels genom förbättring av funktionalitet i verktyget,

men också genom utbildning och information. Att ärenden avslutas och att dialog sker
med den som anmält kommer succesivt att förbättra kvalitén i arbetet.

o Skapa en bra struktur med lokala skyddsombud på alla enheter som genererar ett

tydligare arbete i sektorns skyddskommitté
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