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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-03-23

UN 18/0030

KS 17/0203

Utbildningsnämnden

Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat
våld och förtryck
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017;
Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet vad som
anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck, samt
Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa och
redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive
skolhälsovården, och inom socialtjänsten samt att kompetenssatsningar
genomförs där så behövs.
Utbildningskontoret besvarar motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag


Motion från Liberalerna att ta fram handlingsplan mot hedersrelaterat
våld och förtryck den 14 juni 2017



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2018



Utbildningskontorets yttrande den 26 mars 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Utbildningskontoret har samverkat med Socialkontoret inför sitt
remissyttrande. Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har
ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden. Arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck kommer även att stärkas då kommunen
anställt en strateg för våld i nära relation. I Utbildningskontorets yttrande
redogör kontoret för sitt ställningstagande.
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Datum

Vår beteckning

2018-03-23

UN 18/0030

Barnperspektiv
Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck den 14 juni
2017
2. Utbildningskontorets yttrande
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

2 (2)

1 ( 2)

YTTRANDE
Utbildningskontoret
SaraLauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-581 695 02
sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-03-26

UN 18/0030

KS 17/0203

Utbildningskontorets yttrande
Bakgrund
Liberalernai Upplands-Bro kommunyrkar i en motion till
Kommunfullmäktigeden14 juni 2017;
Att Kommunfullmäktigeuppdraråt Kommunstyrelsenatt i enlighetvad som
anförsi motionensäkerställaatt kommunenhar en samladhandlingsplanmot
hedersrelaterat
våld och förtryck, samt
Att Utbildningsnämndenoch Socialnämndenfår i uppdragatt säkerstäl
la och
redovisaatt ett effektivt arbetebedrivsmot hedersrelaterat
våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskapom hedersförtrycki skolan,inklusive
skolhälsovården,
och inom socialtjänstensamtatt kompetenssatsningar
genomförsdär såbehövs.
Utbildningskontorethar samverkatmedSocialkontoretinför dettayttrande.
Utbildningskontoretbedömeratt Upplands-Bro kommunhar ett pågående
arbetesom svararmot motionensyrkanden.Arbetet mot hedersrelaterat
våld
och förtryck kommerävenstärkasdå kommunenanställten strategför våld i
närarelation.

Utbildningskontorets arbete med hedersproblematik
Upplands-Bro kommuningår i Origo, som har fokus på ungdomar somlever i
en hederskontext,och är ett samarbetemellan kommunernai Stockholmslän,
Polismyndighetenoch Stockholmslänslandsting.Inom Origo representeras
Utbildningskontoretav kuratorerfrån Upplands-Brogymnasiet.Tidigarehar
kuratorpå Bro- och Tjustaskolanvarit kommunensrepresentant.Inom Origo
har kuratorerdeltagiti fortbildningaroch konferenser.Det finns information på
kommunenswebbplatsom Origo och vart en personkan vändasig vid
utsatthet. Fleraav kommunensskolsköterskorhar deltagiti en webbkursom
hedersproblematik
och könsstympning.

6
-1
3
-0
7
1
0
2
,
1
.
1
v
,
0
0
0
2
K
B
U

I fl erakurs- och ämnesplanerär kunskapom mänskligarättigheter,
jämställdhet,kön, sexualitetoch relationerviktiga delarför att förståämnets
helhet.Detta ger förutsättningarför att arbetamed frågor som rör
hedersrelaterad
problematiki ämnesundervisningen.
Vidare är alla som får veta att ett barn far illa skyldigaatt anmäladet ti ll
Socialnämnden
. Det gäller ävenvid misstankeatt barnetriskeraratt fara illa. I
förskolanoch skolangäller skyldighetenför rektorer,förskolechefer,
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-03-26

UN 18/0030

pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är
offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29
kap 13 § skollagen.
Socialkontoret har anställt en strateg på halvtid för arbetet med våld i nära
relation från februari 2018. Tjänsten är finansierad av kommunen och är inte
projektbaserad, vilket skapar en långsiktighet i arbetet där samverkan är i
fokus. Strategens arbete med våld i nära relation berör samtliga kontor, då det
är ett kommunövergripande arbete inom ett strategiskt område. Strategen har
påbörjat sin kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och
kommer därefter arbeta med implementering. I begreppet våld i nära relation
ingår hedersproblematiken varför kommunen inte avser ta fram specifika
rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck.

Slutsats
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som svarar mot motionens yrkanden, och avstår från att föreslå
ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av denna motion.

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-03-23

UN 18/0031

KS 17/0189

Utbildningsnämnden

Motion om att hjälpa de som är utsatta för
hedersrelaterat våld och hedersförtryck
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 29 maj 2017 på en
utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat våld och
hedersförtryck i Upplands-Bro kommun. Vidare yrkar Moderaterna på att en
handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland berörd personal som är
anställd av Upplands-Bro kommun, för att de bättre ska kunna upptäcka och
hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.
Utbildningskontoret besvarar motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag


Motion från Moderaterna om att hjälpa de som är utsatta för
hedersrelaterat våld och hedersförtryck den 29 maj 2017



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2018



Utbildningskontorets yttrande den 27 mars 2018

Ärendet
Utbildningskontoret har samverkat med Socialkontoret inför sitt yttrande.
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som svarar mot motionens yrkanden. Arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck kommer även att stärkas då kommunen anställt en strateg för våld
i nära relation. I Utbildningskontorets yttrande redogör kontoret för sitt
ställningstagande.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-03-23

UN 18/0031

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck den 29 maj 2017
2. Utbildningskontorets yttrande den 27 mars 2018
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

2 (2)

1 ( 2)

YTTRANDE
Utbildningskontoret
SaraLauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-581 695 02
sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-03-27

UN 18/0031

KS 17/0189

Utbildningskontorets yttrande
Bakgrund
Moderaternai Upplands-Bro kommunyrkar i en motion den 29 maj 2017 på en
utredningsom kartläggeromfattningenav hedersrelaterat
våld och
hedersförtrycki Upplands-Bro kommun.Vidare yrkar Moderaternapå att en
handlingsplantasfram för att öka kunskapen bland berördpersonalsom är
anställdav Upplands-Bro kommun,för att de bättreska kunnaupptäckaoch
hjälpa drabbadeindivider samtarbetaförebyggande.
Utbildningskontorethar samverkatmedSocialkontoretinför dettayttrande.
Utbildningskontoretbedömeratt Upplands-Bro kommunhar ett pågående
arbetesom svararmot motionensyrkanden.Arbetet mot hedersrelaterat
våld
och förtryck kommerävenstärkasdå kommunenanställten strategför våld i
närarelation.

Utbildningskontorets arbete med hedersproblematik
Upplands-Bro kommuningår i Origo, som har fokus på ungdomar somlever i
en hederskontext,och är ett samarbetemellan kommunernai Stockholmslän,
Polismyndighetenoch Stockholmslänslandsting.Inom Origo representeras
Utbildningskontoretav kuratorerfrån Upplands-Brogymnasiet.Tidigarehar
kuratorpå Bro- och Tjustaskolanvarit kommunensrepresentant.Inom Origo
har kuratorerdeltagiti fortbildningaroch konferenser.Det finns information på
kommunenswebbplatsom Origo och vart en personkan vändasig vid
utsatthet.Fleraav kommunensskolsköterskorhar deltagiti en webbkursom
hedersproblematik
och könsstympning.
I fl erakurs- och ämnesplanerär kunskapom mänskligarättigheter,
jämställdhet,kön, sexualitetoch relationerviktiga delarför att förstå ämnets
helhet.Detta ger förutsättningarför att arbetamed frågor som rör
hedersrelaterad
problematiki ämnesundervisningen.

6
-1
3
-0
7
1
0
2
,
1
.
1
v
,
0
0
0
2
K
B
U

Vidare är alla som får veta att ett barn far illa skyldigaatt anmäladet ti ll
Socialnämnden
. Det gäller ävenvid misstankeatt barnetriskeraratt fara illa. I
förskolanoch skolangäller skyldighetenför rektorer,förskolechefer,
pedagoger,elevhälsanoch övrig skolpersonal- oavsettom verksamhetenär
offentlig eller enskild.Detta framgårav 14 kap. 1 § socialtjänstlagenoch 29
kap 13 § skollagen.
Socialkontorethar anställten strategpå halvtid för arbetetmedvåld i nära
relationfrån februari 2018.Tjänstenär finansieradav kommunenoch är inte
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-03-27

UN 18/0031

projektbaserad, vilket skapar en långsiktighet i arbetet där samverkan är i
fokus. Strategens arbete med våld i nära relation berör samtliga kontor, då det
är ett kommunövergripande arbete inom ett strategiskt område. Strategen har
påbörjat sin kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och
kommer därefter arbeta med implementering. I begreppet våld i nära relation
ingår hedersproblematiken varför kommunen inte avser ta fram specifika
rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck.

Slutsats
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som svarar mot motionens yrkanden, och avstår från att föreslå
ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av denna motion.

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-03-16

UN 17/0183

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg, Catrine
Birkenstedt, Brunna Skogstroll - Polkett Trollen
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger Catrine Birkenstedt rätt till bidrag för att driva den
pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll – Polkett Trollen. Beslutet om rätt
till bidrag gäller från den 1 augusti 2018 och avser upp till sex barn.

Sammanfattning
Catrine Birkenstedt ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska
omsorgen Brunna Skogstroll – Polkett Trollen på adress Polkettstigen 85.
Ansökan är handlagd av Utbildningskontorets utredare Emilia Kihlstrand och
Sara Lauri samt controller Peter Ottosson.
Utbildningskontoret bedömer att Catrine Birkenstedt uppfyller de krav som
kommunen ställer för att få rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag


Ansökan om rätt till bidrag den 11 december 2017



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2018

Ärendet
Catrine Birkenstedt ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska
omsorgen Brunna Skogstroll – Polkett Trollen i hennes radhus om 119
kvadratmeter, adress Polkettstigen 85 i Brunna. Ansökan är fullständig och
efterfrågade handlingar är uppvisade för Utbildningskontoret. Utdrag ur
belastningsregistret är påvisat på samtliga hemmaboende över 18 år och
godkänd F-skattsedel är kontrollerat hos Skatteupplysningen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Catrine har arbetat som dagbarnvårdare i kommunal regi mellan åren 2006–
2011 och därefter som barnskötare vid Norrboda förskola. Tidigare
arbetserfarenheter är inom äldrevård och akutvård.
Utbildningskontorets utredare besökte Catrine Birkenstedt i hennes hem den 15
mars 2018. Utbildningskontoret bedömer att lokalerna är ändamålsenliga och
att Catrine har goda förutsättningar att bedriva pedagogisk omsorg i enskild
regi. Utbildningskontoret grundar sin bedömning på hennes tidigare erfarenhet
av att arbeta som dagbarnvårdare och hennes nuvarande arbete som
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

2018-03-16

UN 17/0183

barnskötare. Det planerade samarbetet med Brunna Skogstroll –
Bomullstrollen, som drivs av Lotta Hofverberg, är även något som kommer att
bidra positivt till verksamheten Brunna Skogstroll – Polkett Trollen.
Utbildningskontoret föreslår att Catrine Birkenstedts beslut om rätt till bidrag
avser upp till sex barn och inte sju barn som Catrine ansöker för. Vid behov
kommer verksamheten ha möjlighet att ansöka om utökad barngrupp under
övergångsperioder.

Barnperspektiv
Förlag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. En välfungerande
pedagogisk omsorg är en verksamhet som främjar barns utveckling och
lärande.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Ansökan om rätt till bidrag med följebrev och ekonomisk kalkyl den 11
december 2017
Beslut sänds till
 Catrine Birkenstedt, Polkettstigen 85, 196 38 Kungsängen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-03-22

UN 18/0007

31-2018:2717

Utbildningsnämnden

Remiss från Skolinspektionen, Föreningen för
kristen skola i Upplands-Bro, sammanslagning
Källskolan Brunna och Källskolan Ekhammar
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som
sitt eget till Skolinspektionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro har ansökt hos Skolinspektionen
om godkännande som huvudman för en sammanslagning av två befintliga
skolenheter med skolformerna förskoleklass, grundskola och fritidshem vid
Källskolan i Upplands-Bro kommun från och med läsåret 2019/2020.
Upplands-Bro kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen.
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 18 april 2018.

Beslutsunderlag


Remiss från Skolinspektionen den 20 mars 2018



Ansökan förening kristen skola i Upplands-Bro den 31 januari 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse med remissvar den 22 mars 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro bedriver idag skolenheterna
Källskolan Brunna och Källskolan Ekhammar.
Upplands-Bro kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen. Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen.
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Datum

Vår beteckning

2018-03-22

UN 18/0007

Till yttrandet bör kommunen bifoga en konsekvensbeskrivning. Av
konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska
och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av
sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.
Utbildningskontorets bedömning i sitt remissvar grundas på att det i ansökan
framgår att; ”Vi har idag två skolenheter som nu befinner sig på samma
tomt/fastighet och vi vill därför slå samman våra två enheter igen.” (s. 7)

Utbildningskontorets remissvar
Utbildningskontoret ser inte att förändringen från två skolenheter till en
skolenhet av huvudmannens befintliga godkännande skulle innebära några
nämnvärda ekonomiska, organisatoriska, pedagogiska konsekvenser eller andra
negativa följder för kommunens skolväsende.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Remiss från Skolinspektionen den 20 mars 2018
2. Ansökan från förening kristen skola i Upplands-Bro den 31 januari 2018
Beslut sänds till
 Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen.se

2 (2)

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Petra Johansson <petra.johansson@skolinspektionen.se>
den 20 mars 2018 12:21
Kommun
claes.bystedt@kallskolan.se
Remiss från Skolinspektionen dnr 31-2018:2717
Ansökan och bilagor Källskolan.pdf

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en sammanslagning av två befintliga skolenheter med skolformerna förskoleklass,
grundskola och fritidshem vid Källskolan i Upplands-Bro kommun fr.o.m. läsåret 2019/20.
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro bedriver idag skolenheterna Källskolan Brunna och
Källskolan Ekhammar i Upplands-Bro kommun.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en
etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).
Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå
vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av
sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 18 april 2018. E-postadress: friskolor@skolinspektionen.se.
Vänligen ange ansökans diarienummer 31-2018:2717 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos
Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell
ansökans diarienummer.

På Skolinspektionens vägnar

Petra Johansson
Utredare

Bilaga
Ansökan från Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro

Kopia till
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro

9-1-2(13-12 ) 3 Ab

Sarah Mellberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

claes.bystedt@kallskolan.se
den 31 januari 2018 19:01
RES-Friskolor
Ansökan om 1 skolenhet
Bilaga 1 813200-4659.pdf; Bilaga 2 813200-4659.pdf; Bilaga 3 813200-4659.pdf;
Bilaga 4 813200-4659.pdf; Bilaga 5 813200-4659.docx; Ansökan 1 skolenhet
180131.pdf

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Kategorier:

Sarah

Hej!
Bifogar ansökan och 5 bilagor. Ansökan gäller Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, org. nr. 813200-4659.
Mvh
Claes Bystedt, ordf.

1

Skolinspektionen

3

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola - förändringar
inom en huvudmans befintliga verksamhet
Ansökan omfattar:
ElFörskoleklass
Fritidshem
Grundskola
nGrundsärskola
Gymnasieskola
nGymnasiesärskola

n

Ange i vilken kommun skolenheten är belägen
Upplands-Bro kommun
Sökandens namn
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro
Skolans namn
Källskolan Brunna och Källskolan Ekhammar
Ort och datum
Kungsängen 2018-01-31
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden

Namnförtydligande
Claes Bystedt, ordf.
Genom underskriften försäkrar sökanden på heder och samvete att uppgifterna i ansökan
och därtill bifogade handlingar är sanna.
Genom ovanstående namnteckning medges att samtliga skolformer som tidigare godkänts
återkallas om godkännande ges till den nya verksamheten.
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för bolaget/föreningen/stiftelsen ska
underteckna ansökan. Om kontaktpersonen istället undertecknar ansökan, eller
undertecknar via e-legitimation, ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.
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Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 §§ skollagen,
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237,
633, 642-645).
1.1

Uppgifter om sökanden

Sökandens namn
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro

Skolinspektionen
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Organisationsform
Ideell förening
Organisationsnummer/personnummer
813200-4659
Utdelningsadress, postnummer och ort
Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen
Webbadress
www.kallskolan.se
1.2

Sökandens kontaktperson

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd
kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via elegitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.
Förenklad delgivning
Skolinspektionen använder sig av förenklad delgivning vid beslut om avslag och avvisning. Vid beslut om
godkännande sänder Skolinspektionen beslutet med e-post till kontaktpersonen.
Förenklad delgivning sker genom att Skolinspektionen först skickar beslutet med e-post. Närmast följande
arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att beslutet har skickats. Om e-postadress inte har angetts i ansökan
skickas både beslutet och kontrollmeddelandet med vanlig post. Mottagaren behöver inte skicka in något bevis på
att handlingen har mottagits vid förenklad delgivning.
E-postmeddelandet skickas till kontaktpersonens (delgivningsmottagarens) e-postadress. Sökanden är därför
skyldig att anmäla förändrad e-postadress till Skolinspektionen. För att inte missa några tidsfrister måste
sökanden gå igenom e-posten regelbundet, förslagsvis minst en gång i veckan. Om sökanden, exempelvis vid
semester, är förhindrad att kontrollera e-posten bör Skolinspektionen upplysas om detta så att det kan beaktas vid
delgivningen.
Överklagande
Delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades. Om mottagaren önskar
inkomma med ett överklagande så ska det ha kommit Skolinspektionen tillhanda inom ytterligare tre veckor från
detta datum. Om kommunen är part ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då
beslutet meddelades.
Vanlig delgivning
Vanlig delgivning kan komma att användas istället för förenklad delgivning. Delgivning sker då genom att
beslutet skickas till sökanden med rekommenderat brev. Beslutet måste då hämtas på postens utlämningsställe.
Den som hämtar ut beslutet ska i samband med detta underteckna ett mottagningsbevis. Sökanden anses
delgiven det datum mottagningsbeviset undertecknades. Ett eventuellt överklagande av beslutet ska inkomma
till Skolinspektionen inom tre veckor från det datumet.
Ni kan läsa mer om förenklad delgivning i 22-26 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Kontaktpersonens namn
Claes Bystedt
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Skolinspektionen
E-postadress
claes.bystedt@kallskolan. se
Telefon arbetet

Mobil

070-7516556

070-7516556

1,3

Bifoga sökandens registeruppgifter

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se
vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som
bifogas till ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som
firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig.
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman.
Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
Aktiebolag: Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska
bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Handelsbolag och kommanditbolag: Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av
bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva
sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Enskild firma: Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd
för F-skatt.
Ekonomisk förening: Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av
registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan
utbildningsverksamhet som ansökan avser.
Ideell förening: Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens
ändamål, bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som
tecknar firman. Förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. Av förteckningen ska
framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Registrerat trossamfund: Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska framgå trossamfundets namn,
trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas.
Registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.
Stiftelse: Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom
och motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen.
Nyregistrerad associationsform - Sökande juridisk person behöver ha full rättskapacitet för att
kunna ansöka hos Skolinspektionen. Nybildade juridiska personer ska därför bifoga uppgifter Som
styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga. Den juridiska personen behöver för att ansökan ska
kunna godkännas vara registrerad hos registeransvarig myndighet, exempelvis Bolagsverket.

Skolinspektionen
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Aktiebolag, ekonomisk förening: Bolaget/föreningen behöver vara registrerat för att kunna föra talan
vid myndighet. Se 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) respektive 1 kap, 2 § lagen om ekonomiska
föreningar (1987:667). Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan istället handlingar
som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket före
sista ansökningsdag bifogas ansökan. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att avgiften är betald.
Stiftelse: Sökanden behöver komma in med stiftelseföronlnande. Stiftelsen behöver också under
handläggningen, efter registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter bildande, komma in med
registreringsbevis från Länsstyrelsen. Se 1 kap, 4 § och 10 kap. 1-2 §§ stiftelselagen (1994:1220).
Ideell förening: Sökanden behöver komma in med protokoll från konstituerande möte som visar att
föreningen har bildats före sista ansökningsdag. I bildandet ingår att föreningen antagit ett namn, att
stadgar antagits, att styrelsen har valts, vilka som ingår i styrelsen samt protokoll på vem/vilka som är
firmatecknare. Under handläggningen ska sökanden även ha registrerat föreningen hos Bolagsverket
samt komma in med registreringsbevis till Skolinspektionen.
Om sökanden är annan juridisk person, kontakta Bolagsverket för information om krav för att uppnå
full rättskapacitet.
För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i ansökan av orsaken
till detta.

Lägg till bilaga:

2

Skolenhetens uppgifter

2.1

Skolenhets namn

Ange namnet på samtliga skolenheter om förändringen berör fler skolenheter.
Skolenhetens namn
Källskolan Brunna och Källskolan Ekhammar
Webbadress
www.kallskolan.se
Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola.
Källskolan Brunna, Skolv. 20K, 196 34 Kungsängen
Källskolan Ekhammar, skolv. 20E, 196 34 Kungsängen
2.2

Skolenhetens namn

Kommer skolenheten/skolenheterna att behålla sitt nuvarande namn?

E Ja
El Nej, den/de kommer att heta

Skolinspektionen
Källskolan
2.3

Skolenhetskod

Ange skolenhetskod.
63111806

Källskolan Brunna

85796724

Källskolan Ekhammar
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Särskilda skäl

2 kap. 1 § skolförordningen (2011:185)
2 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039)
3.1

Särskilda skäl

Ett beslut ska fattas skyndsamt och utanför ordinarie ansökningstid om det finns särskilda
skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. Ange de särskilda skälen,
Vi önskar att detta går att genomföra innan höstterminen detta år, annars tar det
ytterligare ett år, då vi ej kan genomföra ändringen under pågående budgetår, (1 juli 2018
30 juni 2019), det blir problem med redovisningen till SCB bl.a.
4

Förändring inom huvudmannens befintliga godkännande

4.1

Förändring

Beskriv vilka förändringar huvudmannen avser att göra och hur dessa påverkar den
befintliga skolenheten/de befintliga skolenheterna.
Av beskrivningen ska framgå

vilka godkännanden och tillstånd som kommer att påverkas av förändringen (ange
beslutets diarienummer och datum)
årskurser/program och inriktningar som påverkas
hur skolenhetens lokal och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
hur skolenhetens ekonomi påverkas
hur antalet lärartjänster påverkas
hur förändringen i övrigt kommer att påverka skolverksamheten.
Skolinspektionen kommer vid behov att begära in underlag utifrån de förändringar
huvudmannen avser att göra.
Vi har idag två skolenheter som nu befinner sig på samma tomt/fastighet och vi vill därför
slå samman våra två enheter till en enhet igen. Bakgrunden till ansökan är följande: Våren
2016 ansökte vi om tillstånd för två skoleneheter, då vi hade fått ett föreläggande från
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Skolinspektionen
skolinspektionen vid en ordinarie inspektion att det var för långt mellan våra
skolbyggnader för att det skulle kunna vara en enhet. Vi fick då tillstånd till två enheter,
DNR 34-2016:549, 2016-05-13. Hösten 2016, den 13/9 brann Källskolan Brunna ner till
grunden, och Upplands-Bro kommun ville inte bygga upp nya lokaler på samma plats. Vi
blev då anvisade att bygga nya lokaler på samma tomt som Källskolan Ekhammar låg. Det
betyder att vi idag har båda skolenheterna på samma fastighet och något problem att vara
en skolenhet torde inte föreligga. Förändringen påverkar inget som gäller årskurser,
lokaler, ekonomi eller lärartjänster. Allt fortgår som nu, förutom att vi förhoppningsvis
förenklar vår administration. Kan också tillägga att vi hade tillstånd för åk 5 på båda
enheter, detta för att kunna ha en viss flexibilitet beroende av hur många elever vi hade i
varje årskurs, men vi har alltså bara en åk 5.
5

Datum, tillstånd mm.

5.1

Datum vid planerad förändring

Ange datum för den planerade förändringen.
Inför nästa budgetår, innan höstterminens start, 2018-07-01.
5.2

Tillstånd - grundskola

Ange om den befintliga verksamheten har några/något beslut om utbildning utan att
tillämpa timplanen, undervisning på engelska eller färdighetsprov innan årskurs 7.

5.3

Tillstånd - gymnasieskola

Ange om den befintliga verksamheten har något/några beslut om särskild
variant/riksrekryterande/nationellt godkänd idrottsutbildning enligt 5 kap. i
gymnasieförordningen 2010:2039.

5.4

Offentligt inflytande

Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i
bolaget eller föreningen eller på något annat sätt har rättsligt inflytande över verksamheten.
Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
bestämmanderätten i bolaget/föreningen samt kommunens inflytande i
bolaget/föreningen
orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och
en enskild huvudman för att verksamheten ska komma till stånd
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Skolinspektionen
-

5.5

9

vilka särskilda skäl det finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning,

Inriktning

Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

fl Waldorf
Ej Konfessionell, Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen.
Ingen förändring Källskolan har haft tillstånd att ha konfessionell inriktning sedan start.
6

Elevantal och elevprognos

2 kap. 5 §, 1 kap. 4 § skollagen (2010:800).
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen — för kunskap, valfrihet och trygghet (s. 242-243),
12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för
fristående skola (SKOLFS 2011:154).
6.1

Förändringar utifrån elevantal, läsår, årskurser/program och inriktningar

Beskriv hur förändringen kommer att påverka elevantalet samt årskurser alternativt
program och inriktningar vid skolenheten.
Bifoga tabeller av vilka det för grundskolan ska framgå antalet elever per läsår fördelat över
de årskurser som är berörda av förändringen, för gymnasieskolan ska antalet elever per läsår
för respektive program och inriktning som berörs av förändringen.
Bifoga inte elevlistor med elevernas namn och personnummer.

Ingen förändring.
6.2

Information till vårdnadshavare och elever

Redogör för vilken information vårdnadshavare och elever kommer att få om förändringen i
verksamheten.
Information om att vi återigen är en skolenhet ges på Källskolans hemsida när beslut
kommer från Skolinspektionen.
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Övrigt och bilagor

7.1

Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.
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7.2

Angående bilagor

Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.
Kommentar till bilagorna: Utdraget ur årsmötesprotokollet innehåller inga uppgifter om
vem som är vice ordförande, sekreterare eller kassör i Förening för kristen skola i
Upplands-Bro. Enligt stadgarna (som också bifogas), konstituerar sig styrelsen själva.
Sekreteraruppgiften ambulerar mellan styrelsemedlemmarna. Kassör finns ingen, då all
ekonomi sköts av Källskolans administrativa personal.

7.3

Bilagor

Exempel på bilaga
Underskriven förstasida — behörig fiunateeknare

Ange bilagans nummer:
1

Eventuell fullmakt
Registeruppgifter
Övriga bilagor
Registreringsbevis

2

Utdrag årsmötesprotokoll

3

Stadgar

4

Styrelsen

5

3
Skolinspektionen
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola - förändringar
inom en huvudmans befintliga verksamhet
Ansökan omfattar:
Förskoleklass
PlFritidshem
Fritidshem
MGrundskola
FGrundsärskola
Gymnasieskola
EGymnasiesärskola
Ange i vilken kommun skolenheten är belägen
' ds-Bro kommun
Upplan
Sökandens namn
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro
Skolans namn
Källskolan Brunna och Källskolan Ekhammar
Ort och datum
Kungsängen 2018-01-31
år- cknare7 örig företrädare för sökanden
Underskrift av
/.___.
Namnförtydligande
Claes Bystedt, ordf.
Genom underskriften försäkrar sökanden på heder och samvete att uppgifterna i ansökan
och därtill bifogade handlingar är sanna.
Genom ovanstående namnteckning medges att samtliga skolformer som tidigare godkänts
återkallas om godkännande ges till den nya verksamheten.
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för bolaget/föreningen/stiftelsen ska
underteckna ansökan. Om kontaktpersonen istället undertecknar ansökan, eller
undertecknar via e-legitimation, ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.
1

Sökanden och kontaktperson

2 kap. 5-6 g skollagen.
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (s 235-237,
633, 642-645).
1.1

Uppgifter om sökanden

Sökandens namn
Föreningen för kristen skola 1 Upplands-Bro-

Registerutdrag

Skatteverket

Organisationsummer

Datum

2018-01-31

813200-4659

751 87 UPPSALA
0771-567567
FÖRENINGEN FÖR KRISTEN
SKOLA I UPPLANDS—BRO
SKOLVÄGEN 20
196 34 KUNGSÄNGEN

Registreringar avseende skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering
Skatteform

Godkänd för F-skatt fr.o.m. 2009-12-03

Registrerad för moms

Nej

Avgiftsskyldig som arbetsgivare Fr . o.ni. 1991-10-18
Arbetsgivardeklaration lämnas

Den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång

Grunduppgifter avseende verksamhet, räkenskapsår och bokslut
Huvudsaklig verksamhet

Grundskoleutbildning och förskoleklass

SNI-koder

85.201

Räkenskapsår och
bokslutsdatum
Juridisk form

Avslutdatum för innevarande räkenskapsår

Bokslutsdatum

2018-06-30

30 juni

61 IDEELLA FÖRENINGAR

Kontaktuppgifter
Postadress

SKOLVÄGEN 20
196 34 KUNGSÄNGEN
Särskild skatteadress (används vid utskick av bl.a. moms- och arbetsgivardeklarationer från Skatteverket)
Särskild besöksadress
Telefon

08-584 701 54

cp

1 (2)

2 (2)

Vad innehåller registerutdraget?
Registerutdraget visar bl. a. information om gällande registreringar avseende:
Skatteform (t, ex. godkänd för F-skatt)
•
•
Momsregistrering
•
Arbetsgivarregistrering
Det visar inte registreringar avseende punktskatt, kassaregister eller deklarationsombud.
Utdraget visar uppgifter som är aktuella vid den tidpunkt då det skrivs ut. Registreringar eller
ändringar som ska börja gälla längre fram i tiden visas inte.
Utdraget gäller tillsvidare och ett nytt skickas inte ut förrän någon registrering tillkommer,
ändras eller avslutas. Man kan när som helst beställa ett nytt registerutdrag genom
Beställningstjänsten som finns på skatteverket.se eller genom att ringa Skatteverkets
servicetelefon, 020-567 000 direktval 6806. Utdraget är gratis.

Ändring av registrerade uppgifter som visas på utdraget
Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska ni anmäla det till Skatteverket
inom två veckor efter ändringen sker. Anmälan om ändring eller avregistrering gör ni på
blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639) som finns att ladda ner på skatteverket.se. Det kostar
inget att ändra eller avsluta registrerade uppgifter hos Skatteverket.

Lämna moms- och arbetsgivardeklaration elektroniskt
Det är enkelt och smidigt att lämna moms- och arbetsgivardeklaration elektroniskt via
e-tjänsten "Moms- och arbetsgivardeklaration". I e-tjänsten finns automatiska
summeringskontroller och dessutom får man en kvittens direkt om att deklarationen är
inskickad. Många gånger behövs ingen särskild anmälan för att börja deklarera elektroniskt.
Läs mer om e-tjänsten "Moms- och arbetsgivardeklarationer" på skatteverket.se.

Ändring av postadress
Ändrar ni postadress måste ni anmäla detta på blankett Adress-/Namn-/sätesändring Ideella
föreningar och stiftelser (SKV 2020). Vart anmälan ska skickas framgår av blanketten. Ändrin9
av övriga adresser som framgår av detta registerutdrag, se "Ändring av uppgifter som visas pa
utdraget" som finns ovan.

Årsmöte för Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro
Org. nr: 813200-4659
2017-10-26
Utdrag ur årsmötesprotokoll

XIII. Val av firmatecknare
Claes Bystedt, 500323-2039 och Tove Sundling, 721002-0744 väljs till firmatecknare
för föreningen, att teckna föreningens finna var för sig.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ordförande Claes Bystedt
Justerat av:

Karin Malmström

Linda Sterling

ORDINARIE STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR KRISTEN SKOLA I UPPLANDS-BRO ANTAGNA
1988-09-28, reviderade 1997-09-25 och 2014-09-22
1. Ändamål

Föreningens ändamål är att verka för utbildning på evangelisk-kristen
grund med Bibeln som högsta rättesnöre för människans tro och liv.
Skolans utbildning är konfessionell och dess undervisning är ickekonfessionell.

2. Namn och säte

Föreningens namn är "Föreningen för Kristen Skola i Upplands-Bro", och
har sitt säte i Upplands-Bro.

3. Medlemskap

Förälder/ vårdnadshavare för elev i skolan, som drivs av föreningen,
erbjuds medlemskap i föreningen i samband med intagning. Annan
person, som vill verka för föreningens syften, kan också efter styrelsens
godkännande vinna inträde i föreningen. Medlem förbinder sig att
understödja föreningens syften i enlighet med stadgarna.

4. Styrelse

Föreningen företräds av en styrelse, bestående av minst fem ordinarie
ledamöter och eventuella suppleanter. Styrelseledamöter väljs växelvis
på ett eller två år i taget. Ordföranden utses av årsmötet, medan
styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.

5. Firma

Årsmötet utser föreningens firmatecknare.

6. Skolledning

Den pedagogiska- och löpande verksamheten sköts av skolans personal.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten. Fördelningen
mellan huvudman, rektor och lärare regleras i skollagen. Intagning av
nya elever sker efter skriftlig ansökan i turordning och enligt skolans
aktuella handlingsplan.

7. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår börjar den 1 juli och avslutas den 30 juni
varje år.

8. Kallelse

Ordinarie årsmöte skall hållas före den 31 oktober. Skriftlig eller muntlig
kallelse skall utfärdas senast fyra veckor före årsmöte och senast en
vecka före extra föreningsmöte.

9. Årsmöte

Vid årsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Följande ärenden
skall förekomma:
a/ Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
b/ Fastställande av röstlängd.
c/ Fråga om mötets behörighet.
d/ Styrelsens verksamhetsberättelse.
e/ Revisorernas berättelse.
f/ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

g/ Val av ny styrelse och eventuella suppleanter.
h/ Val av minst en revisor och en suppleant.
i/ Behandling av inkomna motioner samt övriga ärenden.
Motioner till årsmötet ska vara skriftliga och ska ha inkommit till
styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.
10. Upplösning

För att upplösa föreningen krävs två tredjedels majoritet av två på
varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte. Sista mötet
beslutar om hur eventuella tillgångar ska disponeras.

11. Stadgeändring För att ändra dessa stadgar krävs två tredjedels majoritet vid två på

varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte.
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1

Inledning
Syftet med patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, är att göra vården säkrare och
att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med
patientsäkerhetsarbete ska bedrivas.
Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande:
 Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och
arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.


Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser.



Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientens säkerhet skall
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).



Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i
patientsäkerhetsarbetet.
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast
den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska
beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och
utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder
patientsäkerhetsarbetet.

2

Verksamhetens mål för
patientsäkerhetsarbetet

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §
Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras
tidigt och kan förebyggas.
Det ska inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att på
sikt uppnå detta. Det ska finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet.
Dessa ska vara kända för all personal.
Strategier för att uppnå dessa mål är:
 Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens och
behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt kan
identifiera avvikelser och förebygga risker för avvikelser uppstår.


3

Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras i
verksamheten.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Upplands-Bro Kommun/Utbildningskontoret är vårdgivare för den hälso- och
sjukvård som bedrivs inom elevhälsan.
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Verksamhetschef enligt HSL 2017:30 kap 4 §2 är utsedd och är Viktor
Engström.
 Medicinsk ledningsansvarig läkare (MAL) för elevhälsan är skolläkare
Annette Karman Jakobsson.
 Skolsköterska Anette Walfridsson är samordnande skolsköterska.
 Verksamhetschefen och medicinsk ledningsansvarig skolläkare ansvarar
för ledning, planering och utveckling av verksamheten och att god vård
bedrivs.
 Verksamhetschefen, medicinsk ledningsansvarig skolläkare och
samordnade skolsköterska upprättar tillsammans med enhetens personal
rutiner för verksamheten och system för att följa upp dem.
 Verksamhetschefen, medicinsk ledningsansvarig skolläkare och
vederbörande skolsköterska är ansvarig för att vid eventuell vårdskada
informera elev och vårdnadshavare.
 Systemansvariga för patientjournalsystemet CGM/PMO är Annika
Sjöström, Catarina Molin och Louise Nathorst-Westfelt.
Avvikelser och risker dokumenteras, analyseras och följs upp.
Lokaler och utrustning för arbetet ska vara anpassade för verksamheten.
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur
personen fullgör sina arbetsuppgifter (SFS 2010:659).

4

Rutiner för egenkontroll samt vilken
egenkontroll som genomförts under året

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering
av den egna verksamheten samt kontroll av att de
processer och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem.


Egenkontroll av lokaler har skett 2017 och fortsätter under 2018. Denna
görs genom att var skolsköterska går igenom sitt mottagningsrum enlig
given mall och rapporterar detta till Verksamhetschef.



Medicinsk kontroll/kalibrering av audiometrar, vågar och blod
trycksmanschetter har skett enligt fastställd rutin. Detta utförs av
medicinsk tekniker från OneMed.



Under 2017 har elevhälsan skapat en modell för att få en tydlighet för vår
planering och utförande av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer,
journalhantering och våra nyanlända elever. Genom denna modell har vi
skapat ett instrument för att mäta hur det planerade arbetet fortskrider
och om vi uppnått måluppfyllelse; Denna baserad på riktlinjer från
Socialstyrelsen och Skolverket. Vi kan även härigenom löpande
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kontrollera om vår organisation behöver förändras för att nå
måluppfyllelse, t. ex genom förändrad skolfördelning, ändrade
ansvarsområden för skolsköterskor eller genom ökat antal skolsköterskor.


5

Uppföljning av egenkontroll sker fortlöpande och utvärdering görs två
gånger per läsår, i december och juni av MAL och Samordnande
skolsköterska.

Vilka åtgärder som genomförts för ökad
patientsäkerhet

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2
Verksamhetschefen och medicinsk ledningsansvarig skolläkare träffar
skolsköterskor kontinuerligt i syfte att hantera frågeställningar rörande
organisation och resursfördelning kring de medicinska insatserna i elevhälsan.
Detta sker minst 2 gånger per termin.
Verksamhetschefen deltar regelbundet på skolsköterskemöten som sker
1gång/månad.
En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring
arbetssätt och metoder, är att verksamheten är väl förtrogen med gällande
styrdokument.
Det är såväl skolsköterskans och skolläkarens ansvar att rapportera till
verksamhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktas eller
tillgodoses.
Patientsäkerhetsarbete 2017:


Samtlig personal inom elevhälsans medicinska insats har adekvat utbildning.
Samtliga skolsköterskor har vidareutbildning för att kunna fullfölja de
arbetsuppgifter som verksamheten innefattar t.ex. ordinera och genomföra
vaccinationer. Skolläkaren är specialist i allmänmedicin.



Samordnande skolsköterska för elevhälsan ingår i ett nätverk för elevhälsans
medicinska insats för Stockholms län, som träffas en gång per termin. Där
diskuteras bl.a. arbetssätt och metoder, kvalitet, lagar systematiskt
kvalitetsarbete.



Verksamhetschefen ingår även i ett nätverk tillsammans med företrädare för
Vallentunas, Upplands Väsbys och Upplands-Bros elevhälsa.



Detta nätverk arbetar med riktlinjer och rutiner för elevhälsans mediciniska
insats.



Skolläkaren ingår i nordvästra Storstockholms skolläkarnätverk.



Verksamheten arbetar med avvikelsehantering för att identifiera och åtgärda
eventuella risker. Medicinsk ledningsansvariga skolläkare och samordnande
skolsköterska går regelbundet igenom de avvikelser som kommer in och tar
fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall anmälas till IVO,
Inspektionen för vård och omsorg. Detta lyfts sedan till verksamhetschefen
som tar ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria.



För elevhälsans medicinska insats finns rutiner framtagna där metoder för
arbetet beskrivs.
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Nätverk för användare av PMO journalsystem i Stockholms län träffas två
gånger per år för att kunna föra dialog med leverantören av journalsystemet
och för att arbeta med utvecklingsfrågor och förbättringsområden i systemet.
Under 2016 lanserades en ordinationsmodul för vaccinationer. Denna har nu
använts under 2017. Med den modulen ges större och tydligare möjlighet att
följa upp ordinerade och givna vaccinationer.
Möten med externa vårdgivare, såsom ungdomsmottagningen i UpplandsBro, BUMM Jakobsberg, BUP Jakobsberg, första linjens psykiatri Bryggan,
Vårdcentraler samt logopeder, sker efter behov. Under år 2017 har en
mottagningsgrupp för ny anlända elever inrättats i kommunen. Där är
samordnande skolsköterska i dag ansvarig för grundskolans elever.



6

Rutiner för att identifiera risker i
verksamheten

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Verksamheten arbetar med avvikelsehantering, egenkontroll och möten i
tvärprofessionella grupper för att identifiera eventuella risker.

7

Rutiner för händelseanalyser

SFS: 2010:659,3 kap. 3 §


Medicinsk ledningsansvariga skolläkare och samordnande skolsköterska
går regelbundet igenom de avvikelser som kommer in och tar fortlöpande
ställning till om någon avvikelse skall anmälas till IVO, Inspektionen för
vård och omsorg. Detta lyfts sedan till verksamhetschefen som tar
ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria.



Vid gemensamma möten tas eventuella inkomna avvikelserapporter upp
till diskussion i skolsköterskegruppen. Vid behov går gruppen igenom
gällande rutiner. Eventuella rutinförändringar genomförs.



Uppföljning av egenkontroll sker fortlöpande och utvärdering görs två
gånger per läsår, i december och juni av MAL och Samordnande
skolsköterska.



Regelbundna tvärprofessionella möten mellan MAL, samordnande
skolsköterska samt skolpsykolog sker, för uppföljning av elever med
särskilda behov, såsom NPF, svagbegåvning, särbegåvning. Efter behov
sker även tvärprofessionella diskussioner mellan skolsköterskor och övriga
yrkeskategorier i Resursteamet.

8

Informationssäkerhet

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§


Informationsklassificering av journalsystemet har gjorts med stöd av
kommunens informationssäkerhetssamordnare. Klassificeringen har gjorts
enligt kommunens riktlinjer.
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Informationsklassning och handlingsplan enligt verktyget KLASSA,
framtaget av SKL, har efterfrågats av samordnandeskolsköterska till
ansvarig på kommunikationsstaben.



Uppgradering av journalsystemet har gjorts enligt leverantörens
rekommendationer.



Journaldokumentationen kontrolleras/uppföljs kontinuerligt av MAL.
Återkoppling sker till skolsköterskor på möte en gång per termin.

9

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 §


Samverkan med externa vårdgivare, för att förebygga vårdskada sker
genom möten, överlämningar av journaler och annan
informationsöverföring. Utifrån detta sker adekvat anpassning utifrån
elevens behov.



Inom verksamheten sker det förebyggande arbetet genom att tillse att
samtliga är förtrogna med och följer gällande rutiner för arbetet.

10 Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och
synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar.
Avvikelserapportering ska ske löpande enligt utarbetade riktlinjer.
Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens
föreskrifter och riktlinjer. Medicinskt ansvarig skolläkare, samordnande
skolsköterska och verksamhetschefen ansvarar för bedömning och analys av
avvikelser. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enlig
Lex Maria.
Eventuella klagomål/synpunkter inkommer via telefonsamtal eller mejl till
respektive skolsköterska eller verksamhetschef. Efter behov diskuteras dessa med
MAL.

10.1 Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Under 2017 har 250 avvikelserapporter kommit in, se nedan
Allvarlighetsgraden delas in i lindrig, måttlig och betydande
Områden
Antal
Allvarlighetsgrad
•
•

Journalhantering, dokumentation,
journalsystemet

1
1

Läkemedel/Vaccinationer

0

1 Måttlig
1 Lindrig

Fördröjd, felaktig eller utebliven
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behandling.
-Hälsobesök fördröjda

240

240 Lindrig

System och organisationsnivå
-Arbetsbelastning
-Egenkontroll
-Postgång

2
7
2

2 Måttlig
7 Lindrig
2 Lindrig

Samtliga avvikelser har följts upp och i de fall som kategoriserats i området
fördröjd, felaktig eller utebliven behandling har alla berörda erbjudits uppföljning
och det har kunnat konstateras att inga betydliga följder skett. Inga avvikelser har
betraktats så allvarliga att det föranlett skäl att i enlighet med Lex Maria anmälas
till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

11 Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan inom elevhälsans medicinska del är
frivillig. Samtycke till vård, undersökning och behandling är i de flesta fall muntlig.
I samband med erbjudande om vaccination efterfrågas skriftligt medgivande från
båda vårdnadshavarna. Vid journal rekvirering utanför Upplands-Bro kommun
efterfrågas skriftligt medgivande. Skolsköterskor och skolläkare ska alltid sträva
efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård
och behandling. Eleven bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och
informationen ska vara anpassad efter ålder och mognad. Eleven ska ha ett
medinflytande, som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till ett
självbestämmande. Vårdnadshavare kontaktas när det bedöms nödvändigt. Tolk
används vid samtal då behov föreligger.

12 Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Arbete som skett under året utifrån förra årets mål och strategier:


Resultaten av hälsoenkäterna i förskoleklass, åk 4 och åk 8 har redovisats för
hela elevhälsoteamet på vissa skolor.



Uppföljning av antal hälsobesök och hälsosamtal görs årligen och visar att i
princip alla elever kommer till skolsköterskan på de hälsobesök som är
planerade.
Ett användarvänligt system för egenkontroll har förankrats i hela
skolsköterskegruppen och satts i bruk.




Resultat av egenkontroll för HT-17 kan inte redovisas då 7 av 10 skolor ej
har levererat sina underlag.
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Uppdragsbeskrivning för ansvarsområden, utöver sedvanliga
skolsköterskeuppgifter, som t.ex. deltagande i diverse tvärprofessionella
grupper, ekonomiansvar, ansvar för beställningar av läkemedel, vaccin,
förbandsmaterial, mottagning för nyanlända, samordning osv, har upprättats
under 2017.



Lokalinventeringen av skolsköterskemottagningarna visar ändamålsenliga
lokaler och bra utrustning på de flesta av mottagningarna. De lokaler som
inte är ändamålsenliga finns på Härneviskolan, mycket störande buller från
trä och metallslöjden. Finnstaskolans mottagningsrum är för litet för att
kunna ha möte med elev och vårdnadshavare eller utföra vissa motoriska
undersökningar. Det som saknas på flera skolor är ett bra väntrum intill
skolsköterskemottagningen.



Samtliga mottagningar har medicinska kylskåp för förvaring av vacciner.



Arbetet med att införa en Metodbok har fortsatt under VT-2017, men har
sedan avbrutits av IT-problem inom kommunikationsstaben. Detta har
resulterat i att färdigställandet av Metodbok fått framflyttas. Målet är att den
ska vara klara till ht 2018.
Systematisk logguppföljning av journalföring har skett.
Arbete med införande av digital rapportering av avvikelser har påbörjats
under året 2017.




13 Övergripande mål och strategier för 2018
Mål
Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av personal inom elevhälsan med
hög kompetens och adekvat utbildning för uppdraget.
Strategi

Aktivitet

Följa upp resultaten av enkäten
som fylls i vid hälsobesök i
förskoleklass, åk 4 och åk 8 för att
identifiera risker

Skolsköterskorna redovisar
resultaten på respektive skola i
EHT för ställningstagande till
insatser.

Införa digital hälsoenkät.

Görs i samarbete med
CGM/PMO.

Införa rapporteringen av
avvikelser i systemet KIA.
Fortsätta arbetet med en öppen
kultur som främjar dialog kring
händelser risker och avvikelser i
verksamheten

Utbilda medarbetarna i att
använda digital
avvikelsehantering. Inkomna
avvikelser tas upp vid
yrkesspecifika träffar där både
händelse och åtgärd diskuteras
för att reducera risker för
upprepad avvikelse.
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Införa rutin för händelseanalys.

Uppdatera ledningssystemet.

Arbete med egenkontroll
avseende läkemedelsförvaring,
hantering och ordinationer.
Arbete med att samtliga
skolsköterskor genomför
egenkontroll avseende
basprogrammet.
Införa rutin för log av
journalföring.

Införa stickprovskontroller.

Införa digital Metodbok.

Avsätta tid och resurser för att
slutföra det påbörjade arbetet.

Genomföra KLASSA enligt ny
lagstiftning.

Fördela arbete mellan
samordnande skolsköterska och
kommunikationsstaben.

Individuell uppföljning med MAL
och samordnande skolsköterska.

Stickprov på notat i journalen för
att kvalitetssäkra
dokumentationssätt och
journalåtkomst
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1

Inledning
Syftet med patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, är att göra vården säkrare och
att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med
patientsäkerhetsarbete ska bedrivas.
Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande:


Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och
arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.



Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser.



Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientens säkerhet skall
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).



Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i
patientsäkerhetsarbetet.

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast
den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska
beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och
utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder
patientsäkerhetsarbetet.

2

Verksamhetens mål för
patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §

Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras
tidigt och kan förebyggas.
Det ska inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att på
sikt uppnå detta. Det ska finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet.
Dessa ska vara kända för all personal
Strategier för att uppnå dessa mål är:


Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens och
behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt kan
identifiera avvikelser och förebygga risker för avvikelser uppstår.



Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras i
verksamheten.
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Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Upplands-Bro Kommun/Utbildningskontoret är vårdgivare för den hälso- och
sjukvård som bedrivs inom elevhälsan.
Verksamhetschefen har möten med skolsköterskor kontinuerligt tillsammans med
den övriga elevhälsan och övrig skolledningspersonal. Där har enskilda ärenden
diskuterats utifrån ett kvalitetsperspektiv och åtgärder har planerats i enskilda
ärenden. Det är såväl skolsköterskans och skolläkarens ansvar att rapportera till
enhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktats eller
tillgodosetts.
Vid behov går gruppen igenom gällande rutiner. Eventuella rutinförändringar görs
inför nästkommande läsår. Verksamhetschefen tar fortlöpande ställning till om
någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria.
Inga avvikelser har betraktats som så allvarliga att det föranlett skäl att i enlighet
med Lex Maria anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring
arbetssätt och metoder är att verksamheten är väl förtrogen med gällande
styrdokument.
Grundläggande för patientsäkerhet och kvalitet inom all hälso- och sjukvård, är
dokumentation av elevernas besvär och symptom samt professionens bedömning
och åtgärder. Dokumentation i elevhälsojournaler används för uppföljning och
utvärdering av verksamheten.
I Patientdatalagen (2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter om
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)
regleras journalföring och hantering av journalanteckningar. Dessa krav uppfylls
väl i det journalsystem (PMO) som används av skolsköterska och skolläkare.
Verksamhetschefens uppdrag
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren, Utbildningsnämnden. Vårdgivaren
har utsett rektor för Upplands-Brogymnasiet till verksamhetschef, han har också
det medicinska ansvaret. Det pågår en process kring vem som ska ta det
medicinska ansvaret i framtiden. Det är önskvärt att medicinskt utbildad personal
tar detta ansvar.
Regelbunden utbildning och kompetensutveckling inom kvalitetsområdet.
Skolsköterskorna kompetensutveckling planeras och utvärderas i
medarbetarsamtal.
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur
personen fullgör sina arbetsuppgifter (SFS 2010:659).
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Rutiner för egenkontroll samt vilken
egenkontroll som genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering
av den egna verksamheten samt kontroll av att de
processer och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem.

5



Egenkontroll av lokaler har skett 2017 och fortsätter under 2018. Denna
görs genom att var skolsköterska går igenom sitt mottagningsrum enlig
given mall och rapporterar detta till Verksamhetschef.



Medicinsk kontroll/kalibrering av audiometrar, vågar och blod
trycksmanschetter har skett enligt fastställd rutin. Detta utförs av
medicinsk tekniker från OneMed.



Under 2017 har elevhälsan skapat en process för att få en tydlighet för vår
planering och utförande av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer,
journalhantering och våra nyanlända elever. Processen är baserad på
riktlinjer från Socialstyrelsen och Skolverket. Vi kan även härigenom
löpande kontrollera om vår organisation behöver förändras för att nå
måluppfyllelse, t. ex genom förändrad klassfördelning, ändrade
ansvarsområden för skolsköterskor eller genom ökat antal skolsköterskor.



Uppföljning av egenkontroll sker fortlöpande och utvärdering görs två
gånger per läsår, i december och juni.

Vilka åtgärder som genomförts för ökad
patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2

Verksamhetschefen och skolsköterskorna möts varannan månad.
Programrektorerna och skolsköterskorna möts varje vecka.
En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring
arbetssätt och metoder, är att verksamheten är väl förtrogen med gällande
styrdokument.
Det är skolsköterskornas och skolläkarens ansvar att rapportera till
verksamhetschefen eller vårdgivaren när kvaliteten i verksamheten inte beaktas
eller tillgodoses.
Patientsäkerhetsarbete 2017:


Samtlig personal inom elevhälsans medicinska insats har adekvat utbildning.
Samtliga skolsköterskor har vidareutbildning för att kunna fullfölja de
arbetsuppgifter som verksamheten innefattar till exempel ordinera och
genomföra vaccinationer. Skolläkaren är specialist i allmänmedicin.



Skolläkaren ingår i nordvästra Storstockholms skolläkarnätverk.
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Lokal administratör av PMO journalsystem i Stockholms har en
kontaktperson på PMO support som stöttar i eventuella frågor kring
systemet.
Vi har återkommande möten med olika representanter för Socialtjänsten i
Järfälla och Upplands-Bro. Särskilda möten sker med Härnevimottagningen
utifrån drogtester på Fordons- och transportprogrammet samt Bygg- och
anläggningsprogrammet. Konsultationer med SÖS förekommer också.
Möten med externa vårdgivare, såsom ungdomsmottagningen i UpplandsBro, BUMM Jakobsberg, BUP Jakobsberg, första linjens psykiatri Bryggan,
Vårdcentraler, PRIMA samt logopeder, sker efter behov. En av
skolsköterskorna har ansvar för mottagandet av nyanlända elever.
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Rutiner för att identifiera risker i
verksamheten
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Verksamheten arbetar med avvikelsehantering, egenkontroll och möten i
tvärprofessionella grupper för att identifiera eventuella risker.

7

Rutiner för händelseanalyser
SFS: 2010:659,3 kap. 3 §


Skolsköterskorna tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall
anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Detta lyfts sedan till
verksamhetschefen som tar ställning till om någon avvikelse skall anmälas
enligt Lex Maria.



Vid gemensamma möten tas eventuella inkomna avvikelserapporter upp
till diskussion. Vid behov går gruppen igenom gällande rutiner. Eventuella
rutinförändringar genomförs.



Uppföljning av egenkontroll sker fortlöpande och utvärdering görs två
gånger per läsår, i december och juni av skolsköterskorna och
verksamhetschefen.

8

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§


Informationsklassificering av journalsystemet har gjorts med stöd av
kommunens informationssäkerhetssamordnare. Klassificeringen har gjorts
enligt kommunens riktlinjer.



Lokal administratör av PMO uppdaterar regelbundet journalsystemet
enligt leverantörens rekommendationer.
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Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 §


Samverkan med externa vårdgivare, för att förebygga vårdskada sker
genom möten, överlämningar av journaler och annan
informationsöverföring. Utifrån detta sker adekvat anpassning utifrån
elevens behov.



Inom verksamheten sker det förebyggande arbetet genom att tillse att
samtliga är förtrogna med och följer gällande rutiner för arbetet.

10 Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och
synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar.
Avvikelserapportering ska ske löpande enligt utarbetade riktlinjer.
Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens
föreskrifter och riktlinjer. Medicinskt ansvarig skolläkare, samordnande
skolsköterska och verksamhetschefen ansvarar för bedömning och analys av
avvikelser. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enlig
Lex Maria.
Eventuella klagomål/synpunkter som inkommer till enheten hanteras individuellt
utifrån det gällande fallet och vilken del av verksamheten det gäller.

10.1 Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
•
•
•

Under 2017 har brister gällande vaccinationer av elever upptäckts och
åtgärdats.
Rutinerna kring ärendehanteringen i PMO har förbättrats.
Avvikelsehanteringen har brustit på grund av otillräckliga rutiner.
Förbättringsarbetet är påbörjat.

11 Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan inom elevhälsans medicinska del är
frivillig. Samtycke till vård, undersökning och behandling är i de flesta fall muntlig.
I samband med erbjudande om vaccination efterfrågas skriftligt medgivande från
båda vårdnadshavarna. Vid journalrekvirering utanför Upplands-Bro kommun
efterfrågas skriftligt medgivande. Skolsköterskor och skolläkare ska alltid sträva
efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård
och behandling. Eleven bör alltid informeras i det som rör hen och informationen
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ska vara anpassad efter ålder och mognad. Eleven ska ha ett medinflytande, som
med tiden eller under vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande.
Vårdnadshavare kontaktas när det bedöms nödvändigt. Tolk används vid samtal
då behov föreligger.

12 Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Arbete som skett under året utifrån förra årets mål och strategier:


Hälsosamtal har erbjudits samtliga elever i årskurs 1.



Uppföljning av antal hälsobesök och hälsosamtal görs årligen och visar att en
hög andel elever kommer till skolsköterskan på de hälsobesök som är
planerade.



Skolsköterskorna har delat upp verksamheten i olika ansvarsområden.



Lokalinventeringen ger vid handen att mottagningen har relevant utrustning.



Vi har inlett diskussioner med RT angående en gemensam metodbok under
året och arbetet fortsätter.
Systematisk logguppföljning av journalföring har skett.
Tre utvecklingsområden har identifierats:
o tidigare har enhetschefen också varit MAS
o skapa bättre rutiner kring avvikelsehantering
o elevhälsans arbete ska tydligare ingå i verksamhetens SKA-plan




13 Övergripande mål och strategier för 2018
Mål
Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av personal inom elevhälsan med
hög kompetens och adekvat utbildning för uppdraget.
Strategi

Aktivitet

Följa upp resultaten av
klasskonferenserna och
elevhälsosamtalen.

Skolsköterskorna redovisar
resultaten på ESG
(elevstödsgruppen) och för
respektive mentor.

Införa rapporteringen av
avvikelser i systemet KIA.

Utbilda medarbetarna i att
använda digital
avvikelsehantering.

Arbete med egenkontroll
avseende läkemedelsförvaring,
hantering och ordinationer samt

Löpande kontroller.
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kalibrering av utrustningen.
Införa digital metodbok.

Fortsätta dialogen med
Resursteamet.

Elevhälsans arbete ska tydligare
ingå i verksamhetens SKA-plan.

Elevhälsan involveras i arbetet
med SKA-planen.

En annan medicinskt ansvarig än
enhetschefen tillsätts under 2018.
Kompetensutveckling för
skolsköterskor inom exempelvis
journalsystemet PMO, droger,
tobaksprevention, hemmasittare,
spelberoende.

Vidare samtal förs.
Delta i relevant fortbildning
såsom konferensen för
skolsköterskor 2018.
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teckna ett förstudieavtal med Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Sammanfattning
Antal invånare i Kungsängenområdet fortsätter att öka och det planeras för
ytterligare 2000 bostäder till 2020. Den prognostiserade befolkningsökningen
leder också till att antalet barn i Kungsängens förskolor fortsätter att öka och
gör att lokalerna i området inte räcker till. Utbildningskontoret bedömer att
Norrbodaområdet har stort behov av ytterligare förskoleplatser.
Utbildningsnämnden fattade beslut om att godkänna behovsanalysen för en
skola intill Norrboda förskola (UN 16/0141). På grund av ändrade
förhållanden i befolkningsutvecklingen i områden bör en bättre plats för en
större skola identifieras i området.
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Antal barn i Kungsängens förskolor fortsätter att öka vilket leder till att
förskolelokalerna i området inte räcker till. Nuläget när det gäller kapacitet och
behov i områdets förskolor beskrivs i tabellen i behovsanalysen.
Antal invånare i Kungsängenområdet fortsätter att öka och det planeras för
ytterligare 2700 bostäder till 2020.
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Checklista lokalbehov
Chefsområde: Utbildningskontoret
Projekt: Tillbyggnad Norrboda förskola
Ansvarig: Kaj Söder/Jesper Sjögren
Datum: Den 29 mars 2018

Nuläget
Antal barn i Kungsängens förskolor fortsätter att öka vilket leder till att
förskolelokalerna i området inte räcker till. Nuläget när det gäller kapacitet och
behov i områdets förskolor beskrivs i tabellen nedan.
Antal invånare i Kungsängenområdet fortsätter att öka och det planeras för
ytterligare 2700 bostäder till 2020.

Nuvarande verksamhet
I Kungsängen finns idag 8 förskolor uppdelade på tre förskoleområden: Norra,
västra och östra Kungsängens förskolor.
Kungsängens förskolor
Enhet

Platskapacitet

Inskrivna 180515

Bergshöjdens förskola

60

Ekbackens förskola

72

60
73

Ekhammar förskola (paviljong)

120

118

Klockarängens förskola

100

100

Lillsjö förskola

60

60

Norrboda förskola

120

119

Rönnbärets förskola

80

80

Vulkanens förskola
Total

40
652

38
648

Befintliga lokaler
Se tabell ovan. Med tanke på bostadsprognos och befolkningstillväxten i
Kungsängen räcker inte nuvarande förskoleplatser till för att hålla garantitiden.
2017 utökades vi kapaciteten med 120 platser då tillfälliga paviljonger sattes
upp på Korsängen. Trots detta räcker inte antal platser enligt
befolkningsprognosen. Detaljplanearbete med att tillåta ännu fler bostäder i
Norrbodaområdet pågår.
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Effektiv lokalanvändning
Många åtgärder görs för effektiv lokalanvändning. För att kunna möta den
efterfrågan som blir av skol- och förskolelokaler måste vi också bygga nytt och
bygga till.

Förändringar i verksamheten
Norrboda förskola har idag plats för 120 barn. Då detaljplanen idag tillåter
ytterligare skolbyggnad tänker vi oss en utbyggnad av befintlig förskola med
fyra avdelningar som är sammanbyggd med förskolan. Tillagningsköket
anpassas för att ha utökad kapacitet för alla 10 avdelningar.

Framtida behov
2700 nya bostäder kommer att öka behovet av skolor i Kungsängen. Små barn
behöver närhet till sin förskola och skola. Med tanke på att de nya områdena i
Norrboda, Brunna park, Örnäs och Tibble äng är en utbyggnad av Norrboda
förskola naturlig.

Nya krav på utrymmen och lokalfunktioner
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Aktiviteter och rumsfunktioner
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”
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Mångsidiga lokaler
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Samband
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”
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Bakgrund

De värdeord som varit styrande för ramprogrammet är flexibilitet, trygghet och
barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har ramprogrammet
utformats med målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola.

1.1

Syfte med ramprogrammet

Ramprogrammet ska vara ett stöd för kommunens Utbildningskontoret inför
arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro kommun. Det ska
också vara en handledning för kommunens olika kontor och bolag inför olika
projektorganisationer. Det skapar förståelse för Utbildningskontorets behov
och kan spara tid och resurser för att nå ett bra slutresultat. Målsättningen är att
skapa goda förutsättningar för byggprojekt och kommande
fastighetsförvaltning inom förskola och skola.
Byggnaderna utformas för att möta variationen av lärstilar och lärsituationer.
Lärmiljön ska underlätta möjligheterna till att situationsanpassa lärandet, och
kunna erbjuda en bred repertoar av metoder och lösningar för att nå kunskap,
lärande, kreativitet och entreprenörskap. På så sätt får vi lärmiljöer där alla
inkluderas genom att barn och elevers arbete sker tillsammans, samtidigt som
deras unika talanger stöds genom möjlighet till individuell specialisering och
talangutveckling. När det gäller den konstnärliga utsmyckningen är det viktigt
att verksamheten får utrymme för delaktighet. Lärmiljöerna ska utformas så att
de känns trygga och skapar förutsättningar för nolltolerans mot kränkningar
och mobbning. De ska vara en mötesplats för gemenskap, där ingen
diskrimineras av lokalernas utformning, utan möjliggör tillgänglighet för alla.
Lärmiljöerna ska också fungera som plattform där närsamhället, barnen och
eleverna möts och skapar förståelse för samverkan och demokrati, och i
förlängningen stärker samhällsgemenskapen. Lärmiljöerna ska vara en central
punkt i närsamhället.

1.2

Ramprogrammets utgångspunkter

De värdeord som varit styrande för ramprogrammet är flexibilitet, trygghet och
barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har ramprogrammet
utformats med målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola.
1.2.1 Styrdokument för förskola och skola
Styrdokumenten för förskola och skola är bland annat skollagen, läroplanerna
och förordningarna. I skollagen begränsas skollokalernas utformning till att det
ska vara en ”god miljö” och läroplanen anger på liknande sätt att det ska vara
en ”god utemiljö”. Det är sedan upp till kommunen att definiera dessa begrepp
vidare.
Styrdokumenten ställer stora krav på att ta hänsyn till barns och elevers olika
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans, som anpassats för att väga
upp skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
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Styrdokumenten ska göra att barnen och eleverna ska kunna utvecklas så långt
som möjligt som individer.
Styrdokumenten fäster stor vikt vid att barn och elever ska inhämta och
utveckla kunskaper och värden som samhällsmedborgare. Förskolan och
skolan ska samarbeta med hemmen för att främja barns och elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare (SL 1 kap 4§). För att stödja detta synsätt måste
lärmiljöerna samverka med närmiljön både genom en öppenhet kring att dela
byggnaderna och utemiljön med andra verksamheter, men också genom att
kunna utnyttja närliggande resurser för att skapa naturliga mötesplatser i
samhället. Styrdokumenten säger att alla som arbetar kring barnet/eleven ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling (SL1 kap 5§). Här måste lärmiljöerna stödja ett sådant
tänk genom att skapa förutsättningar för att barnen/eleverna blir sedda, samt att
den sociala miljön uppmuntrar till gemenskap.
1.2.2 Styrning av förskola och skola
I och med nya styrdokument för förskola/skola och en ny lärarutbildning
påverkas hur kommunen ska organisera förskola/skolas verksamhet och
lokaler. Förskolan/skolan styrs från och med 1 juli 2011 av både ny lagstiftning
och ny läroplan som inriktar kursinnehåll och årskursindelning på ett annat sätt
än tidigare. Det här är de stora förändringarna:


Det nya nationella styrsystemet och den nya lärutbildningen påverkar
organisationen. Ramprogrammet förordar en uppdelning mellan
förskola, årskurs F-6 och årskurs 4-9.



Betyg sätts från och med höstterminen 2012 terminsvis från och med
årskurs 6.



Den nya skollagen har skärpt kraven på behörighet för förskollärare och
lärare.

Det är inte ett krav att skolorna ska organiseras i samma årskursindelningar
som läroplanens kursplanindelning, utan kommunen själv väljer hur skolan ska
organiseras. Däremot är det viktigt att den organiseras på ett sådant sätt att de
nationella styrdokumentens krav kan uppfyllas, inklusive nya krav på lärares
ämnesbehörighet.
För att utbildningen för eleverna ska få den mest optimala organisationen är det
önskvärt att den årskursindelas på ett sådant sätt att de stämmer överens med
styrdokumentens indelning och lärarutbildningen. Samtidigt är val av
skolorganisation en mycket stor fråga och det är viktigt att titta på andra
faktorer innan man gör sin prioritering.
Ur det pedagogiska perspektivet påverkas byggnaderna av flera saker –
läroplanens uppdelning av årskurser, betygssättningen, rätten till lokaler
anpassade till verksamheten och likvärdighet.
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Förskolans läroplan
Förskolans lokaler ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en
trygg omsorg. Lokalerna och utemiljön ska stödja barnens behov och utformas
så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Grundskolans/grundsärskolans läroplan
I läroplanen delas det centrala innehållet och kunskapskraven upp i årskurs F-3,
4-6 och 7-9. I läroplanen varierar innehållet beroende på vilket årskursblock
som syftas. Lärmiljöerna behöver därför anpassas till respektive årskursblock.
Betygssättning
Betygssättningen sätts numera från årskurs 6, och från år 2015 måste betygen
ges av lärare med ämnesbehörighet, det vill säga som har lärarlegitimation.
Beroende på skolorganisationens utformning kan vissa skolor behöva ha ett
nära samarbete sinsemellan för att garantera eleverna den undervisning som de
har rätt till, en undervisning med lärare som är behöriga att sätta betyg i ämnet.
Detta kan till exempel innebära att man behöver dela på lärartjänster och
lokaler. Mer om lärarbehörighet i kommande kapitel.
Rätt till lärmiljöer som stödjer läroplanen
Alla elever i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek och elevhälsa.
Lokalerna ska erbjuda ändamålsensliga lärmiljöer utifrån läroplanernas krav
och årskurs.
Estetiskpraktiska ämnen
Lokalerna bör utformas som ateljéer och verkstäder. Vid utformning av lokaler
för slöjd är det viktigt att utgå ifrån att det numera är ett ämne och eleverna får
ett gemensamt slöjdbetyg.
Likvärdighet
Ramprogrammets målsättning är att skapa förutsättningar för likvärdiga
lärmiljöer.
1.2.3 Val av skolorganisation
Vid val av skolstruktur är det viktigt att bygga skolor i lämplig storlek och med
indelningar av årskurs med hänsyn till läroplan.
Generellt sett gäller att ju mindre en skola är, desto svårare blir det att
organisera den effektivt och med rätt lärarkompetens för alla elever. Större
enheter och fler lärare ger ökade förutsättningar för tillgång till kompetens. För
att uppfylla kraven för samtliga enheter/skolor kan lärare behöva byta
arbetsplats eller resa mellan flera. Att i stor utsträckning ha fler lärare som
besöker mindre enheter för att uppfylla kraven kan vara negativt då de behöver
samverka med övrig personal på varje enhet för att kunna utveckla elevens hela
lärmiljö.
Det är också av vikt att titta på ekonomisk effektivitet i form av optimalt
lokalutnyttjande. Anpassningar och förändringar av skolorganisationen bör ske
med målet att lyckas med det pedagogiska uppdraget samtidigt som resurserna
nyttjas optimalt.
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Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och avvägningar föreslår
ramprogrammet att vid nyproduktion organisera för F-6-skolor alternativt 4-9skolor.
F-6-skolor ska enkelt kunna ställas om till t ex förskolor eftersom de har
lokaler integrerade med fritidshem.
Ju mindre en skola är, desto svårare blir det att organisera den effektivt och att
ha rätt lärarkompetens för alla elever. Större enheter/skolor och fler lärare ger
ökade förutsättningar för tillgång till rätt ämneskompetens.
Med utgång från tidigare stycken rekommenderar ramprogrammet att man
utgår från att bygga större enheter (skolhus) och att fler lärare ger ökade
förutsättningar för tillgång till kompetens.
1.2.4 Barnkonventionen
Barnkonventionen antogs av FN 1989. Den definierar vilka rättigheter som
gäller för barn i hela världen. Fyra huvudprinciper gäller:


Alla barn och ungdomar ska behandlas lika



Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som berör dem.



Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.



Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem och barn och unga
ska ha möjligheter att påverka.

Detta innebär att barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i
byggandet av samhället och barn/elever ska ges möjlighet till inflytande i
planeringen av de byggnader och den utemiljö som de vistas i en stor del av sin
vakna tid.
1.2.5 Rekommendationer av måltidsorganisation
Måltidspolicyn för Upplands-Bro kommun behandlas av Kommunfullmäktige
under hösten 2016 och föreslås vara ett vägledande dokument för att
kvalitetssäkra måltidsverksamheterna. Upplands- Bro kommun ska bidra till en
god kosthållning, genom att underlätta för elever, brukare och personal att göra
de hälsosamma valen.
Alla matgäster ska erbjudas en god, vällagad och näringsriktigt sammansatt
kost. Målet med måltidspolicyn är bl.a. att alla berörda ska se ett värde i maten
och måltiderna, samt ge förutsättning för att alla, oavsett ålder, ska erbjudas en
hälsosam kost.
Policyn anger kommunens inriktning med måltidsverksamheterna under
rubrikerna; näring, hållbar utveckling, måltidsmiljö och kvalitet.
En måltidspolicy är ett utmärkt hjälpmedel inför kommande ställningstaganden
om graden av modernisering av köken.
I ramprogrammet rekommenderas att förskolor med fem avdelningar eller mer
utrustas med tillagningskök. Nya skolor har oftast många elever och
rekommenderas därför tillagningskök.
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1.2.6 Utbildningskontorets IKT-strategi
Utbildningsnämnden antog hösten 2014 en IKT-strategi för
utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun 2015-2020 och syftar till att
ytterligare förstärka användningen av IKT (Informations- och
kommunikationsteknologi) i skolan och bidra till att skapa förutsättningar för
en likvärdig skola. IKT-strategin bör vara även vara vägledande vid ny- och
ombyggnation av skolor och förskolor.
Tillgången till Internet, datorer och annan teknik är avgörande för att alla
verkligen ska få de möjligheter de har rätt till. Det är därför viktigt att alla
barn/unga ges lika förutsättningar till ett lärande som stödjer ett tidsenligt
arbetssätt och som inte är begränsat i tid, rum och omfattning. IKTprogrammet och den snabba förändringstakten inom IKT- området ställer stora
krav på att ramprogrammet uppdateras för att möta nya behov och nya krav.
1.2.7 Skolutvecklingsprogrammet
Utbildningsnämnden har i april 2016 fastsällt ett Skolutvecklingsprogram för
skolorna i Upplands-Bro kommun 2016 – 2020. Det blir ett viktigt
styrdokument som ska vara en ledstång i utvecklingsarbetet för flera år
framöver med sikte på högre måluppfyllelse och bättre kvalitet.
Skolutvecklingsprogrammet förutsätter en god lärmiljö och det ställer stora
krav på flexibla och anpassningsbara lokaler. Det vill säga lärmiljöer som
främjar tillgänglighet, trygghet och varierade arbetssätt.
1.2.8 Miljöanpassade skolor och förskolor
Via beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2014 beslöts att Upplands-Bro
kommun skulle införa ett miljöledningssystem med Svensk Miljöbas
kravstandard som bas. I det vidare arbetet har de mest prioriterade
miljöområdena tagits fram där ett flertal berör just byggnation och driften av
byggnaderna. Utöver detta så har beslut i kommunstyrelsen fattas att utreda
krav vid ny- och ombyggnation kopplat till standarden Miljöbyggnad. Vidare
har uppdrag givits kring att ta tillvara energieffektiviseringsåtgärder i det
kommunala fastighetsbeståndet.
Beslut kring handlingsplan för en giftfri förskola är också ett beslut som berör
byggnation och byggnader. Allt som allt så innebär arbetet med att införa ett
systematiskt miljöarbete samt de befintliga politiska besluten att kraven på
byggnation och byggnader avseende miljöpresentanda kommer att höjas
påtagligt under de kommande åren.

7

Framtidens förskola och skola

2

Process för ny- och tillbyggnad

Process för ny- och tillbyggnad

Upplands-Bro kommun använder sig av ett processflöde för ny- och
tillbyggnader av lokaler som är framtaget av Kommunfastigheter UpplandsBro AB. Den innehåller sju steg, från behovsanalys till färdiga nya eller
ombyggda lokaler.
Lokalförsörjningsprocessen innehåller en rad aktiviteter med flera ansvariga
parter. Här förklaras vem som gör vad och vad varje aktivitet innehåller.

Steg 1
Behovsanalys

Steg 2
Förstudie

Steg 3
Programarbete

Steg 4
Projektering

Steg 5
Upphandling

Steg 6
Byggnation

Steg 7
Överlämning/
Inflyttning

1–3 mån

1–3 mån

2–4 mån

3–5 mån

2–3 mån

6–18 mån

2 veckor

Utvärdering

2.1

Behovsanalys

I kommunens lokalresursgrupp analyseras befolkningsprognoser och ökade
behov av t ex nya förskolor och skolor. Det beskrivs och revideras i
kommunens lokalresursplan. Efter det är det aktuellt att göra en mer noggrann
behovsanalys inför en ny- eller ombyggnation eller att söka finna andra
lösningar. När det gäller lokaliseringen av nybyggnad behöver plan- och
exploateringskontoret, PLEX, vara i framkanten av processen för att ta fram
byggbara tomter.
Syftet med behovsanalysen är att:


Klargöra varför en förändring behövs.



Beskriva behovet av olika funktioner.



Formulera mål och strategier för kommande beslut

Utbildningsnämnden fattar beslut om behovsanalysrapporten och ger ett
uppdrag till sitt kontor att teckna ett förstudieavtal med bolaget.

2.2

Förstudie

Förstudien börjar med att kontorsledningen tecknar ett förstudieavtal med
bolagets ledning som i sin tur bildar en projektgrupp där representanter från
Utbildningskontoret är med.
Syftet med förstudien är:


Specificera förutsättningar och krav utifrån behovsanalysen och ta fram
lösningar eller alternativa förslag.



Analysera och värdera lösningen/lösningarna utifrån projektgruppens
valda bedömningskriterier samt slutligen välja lösning.
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Utbildningskontoret fattar beslut om förstudierapporten och val av lösning.
Beslutet innefattar också att man ska fortsätta med nästa skede som är
programarbetet och teckna ett avtal om programarbete.

2.3

Programarbete

Programarbetet börjar med att Utbildningskontoret tecknar ett avtal om
programarbete med bolagets ledning.
Syftet med programarbetet är att:


Detaljerat beskriva verksamhetens lokalbehov.



Skapa underlag för beslut om investering och preliminärt hyresavtal
med angiven hyra.

Utbildningsnämnden fattar beslut om programhandlingen och föreslagna
preliminära hyresnivå. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, som tar ställning till investeringsvolym, ökade
driftkostnader till följd av hyra för lokalförändringen och slutligen beslutar om
genomförandet.

2.4

Projektering

Projekteringen börjar med att utifrån programhandlingen formuleras hur arbetet
med att ta fram ritningar och samtliga dokument ska göras. För framtagning av
planritningar, konstruktionsritningar och systemhandlingar med detaljerade
beskrivningar anlitas konsulter och olika konstruktörer. Utbildningskontorets
lokalsamordnare deltar i processen.
Syftet med projektering är att:


Ta fram handlingar för att söka bygglov.



Skapa ett förfrågningsunderlag inför upphandling.

Projekteringen resulterar i bygglovshandlingar för ansökan om bygglov och i
ett genomarbetat förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingen.

2.5

Upphandling

Steg 5 börjar med att anbudsinbjudan tillsammans med förfrågningsunderlag
registreras på avsedd plats för annonsering av upphandlingar.
Syftet med upphandlingen är att:


Att genom konkurrens få bästa möjliga förutsättningar för ny- eller
ombyggnationsprojektet.

Steget resulterar i undertecknat avtal/undertecknad beställningsskrivelse om
vald entreprenör eller valda entreprenörer. Till beställningsskrivelsen finns
upphandlingsprotokollet som förtydligar anbudet och reder ut vem som gör vad
i projektet. Kommunikation med Utbildningskontoret sker löpande.
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Byggnation

Steg 6 börjar med vissa förberedelser inför byggstarten för att sedan övergå till
byggnation.
Syftet med byggnationen är att:


Genomföra ny- eller ombyggnaden.



Få färdigställda lokaler som motsvarar de krav som har ställts i
förfrågningsunderlaget.

Steget avslutas med att det finns ett slutbevis för de färdiga ny- eller ombyggda
lokalerna.

2.7

Överlämning/inflyttning

I steg 7 lämnas byggprojektet över till förvaltningen i bolaget. I nästa steg blir
det överlämning till Utbildningskontorets verksamhet och därefter inflyttning i
de nya eller ombyggda lokalerna.
Syftet med överlämningen är att:


Alla berörda ska känna till lokalerna och veta vem som ansvarar för
vad.

Skolan eller förskolan får sedan flytta in i lokalerna. Utbildningskontoret tar
över ansvaret som hyresgäst enligt krysslistan.

2.8

Utvärdering

Utvärderingen av projektet utförs cirka 3–6 månader efter det att hyresgästen
har flyttat in.
Syftet med utvärderingen är att:


Se om kraven är uppfyllda och hyresgästen är nöjd med de nya eller
ombyggda lokalerna.



Få erfarenhetsåterföring till nästa lokalprojekt.

Steget leder till en utvärderingsrapport med kostnadsredovisning, hyresgästens
nöjdhet med lokalerna och erfarenheter från projektets genomförande samt
lärdomar inför nästa lokalprojekt.
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Behovsanalys

För att kunna tillgodose verksamhetens behov på bästa sätt vid ny- eller
ombyggnad krävs att Utbildningskontoret gör analyser till förstudien. Först och
främst är det viktigt att göra en enkel behovsanalys som lämnas till
lokalförvaltningens projektledare när projektorganisationen inför
byggprocessen startar sitt arbete. För att inte göra detta arbete tidskrävande och
onödigt krånglig har Utbildningskontoret tagit fram underlag och nyckeltal
som ska gälla för samtliga nybyggnationer av förskolor och skolor i
kommunen.

3.1

Nyckeltal och ytbehov

Inför plan- och exploateringsavdelningens (Plex) arbete med ny detaljplan för
nya bostadsområden bör det avsättas tillräckligt stor yta för allmänt ändamål
med generell byggrätt så att kommunen kan agera flexibelt och långsiktigt för
att kunna svara mot det kommunala servicebehovet. Nya detaljplaner bör även
tillåta byggnader uppförs i flera våningar. Plex och Utbildningskontoret
bevakar tillsammans med fastighetsbolaget att tillräcklig yta avsätts för till
exempel förskola/skola när nya detaljplaner påbörjas. Utifrån barnperspektivet
uppmärksammas speciellt att yta för utemiljö tillgodoses. Kommunen ger här
olika förutsättningar, eftersom en förtätning i befintlig stadsmiljö inte kan ge
lika stor utemiljö som vid etablering i nya bostadsområden. En målsättning för
förskolebarns utemiljö är 35 m2/barn, 20 m2 för yngre barn i skolan och 15 m²
för äldre barn i skolan. Detta för att yngre barn kräver större ytor utomhus.
Utemiljön ska vara så flexibel att den kan anpassas för både F-6-skola och
förskola. Nedan presenteras de nyckeltal som gäller som planeringsnorm vid
nybyggnad och i tillämpliga delar vid om - och tillbyggnad.
Nyckeltal

Förskola

Skola
2

2

Yta per avdelning/arbetslag

140 m /avdelning

Yta per barn/elev inomhus

10 m

2

30 m

2

Årskurs F-3: Ca 550 m / arbetslag m ca
100-120 elever
2
Årskurs 4-9: Ca 450 m / arbetslag m ca
90 elever
Skola :10 m²/ elev
2
Grunsärskola: 20 m per elev
2
Träningsskola: 40 m per elev
2

Yta per barn/elev utomhus

Årskurs F-3→ 20 m
2
Årskurs 4-6→ 17 m
2
Årskurs 7-9 → 15 m

När summan är färdigräknad av ovanstående kallas det lokalarea (LOA) och
anger den totala lokalytan, det vill säga summan av de rum och utrymmen som
krävs i en förskola eller skola för att kunna bedriva sin verksamhet. I den ingår
till exempel personalrum, arbetsrum, klassrum, avdelningsyta, pausrum,
specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd, idrott etc, samt
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kommunikationsytor (korridorer mm). Det är LOA-ytan man sedan betalar
hyra för. Det som inte ingår i LOA är teknikutrymmen så som fläktrum. Ytan
för idrott ingår inte i 10 m2/elev men däremot som del av LOA-ytan som man
betalar hyra för. Målsättningen är att bygga större förskolor med 5-6
avdelningar när fastigheten/ytan tillåter. Det blir snabbare och effektivare för
kommunen att bygga två fastigheter à sex avdelningar än till exempel fyra
stycken byggnader med tre avdelningar i varje hus. Att bygga både förskolor
och skolor i två plan är också möjligt där detaljplan tillåter.
Exempel:
Nyckeltal

Förskola (sex avd m 120 barn)

Verksamhetsyta (LOA) 120 barn x 10 m2 = 1200 m2

2

Utegård

120 barn x 30 m = 3600 m

Tomt

Ca 5000 m

3.2

2

2

Skola (4-9 med 500 elever)
2

2

2

2

500 elever x 10 m = 5000 m

500 elever x 15 m = 7500 m

Ca 12500 m

2

Checklista vid behovsanalys

Vi behovsanalysen ska en checklista fyllas i som ska vara ett komplement till
ramprogrammet och mer beskriva specifika behov utifrån varje ny- och
tillbyggnadsprojekt. En enkel genomgång av lokalbehovet behöver göras för att
synliggöra konkreta behov av lokaler för verksamheten. Lokalbehovet ska
göras i dialog med medarbetare och brukare och med utgångspunkt i
ramprogrammet. Checklistan finns som bilaga 1 i programmet.

3.3

Kursplanernas krav på lärmiljön

Nedan finns de generella riktlinjer kring lärmiljö som kursplanerna anger och
som är viktiga att tänka på under planering och utformning av de specifika
miljöerna. I kursplanerna finns olika innehåll beroende på vilken åldersgrupp
det gäller. Allt går inte att lösa inom skolans fysiska byggnad, utan eleverna
måste utnyttja kommungemensamma anläggningar.
Det är viktigt att se över lokaler och platser i närmiljön och se om vissa
aktiviteter kan förläggas där, till exempel orientering, simning, friluftsliv,
fältstudier och observationer, samt möjlighet att studera ekosystem. Mer
information kring en specifik årskurs läs vidare på Skolverkets hemsida.
Idrott och hälsa
För detta ämne behöver det finnas plats för lek och rörelse både inom- och
utomhus. Det ska finnas plats att klättra, springa och dansa. Man ska kunna
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-

röra sig i vatten och simma

-

orientera sig i närmiljön samt ha tillgång till friluftsliv - ha tillgång till
gymnastikredskap

-

utöva styrketräning, konditionsträning och mental träning

Musik
För ämnet musik ska det finnas plats för sång, att skapa musik, för instrument
och förvaring, till exempel slagverk och stränginstrument. Det bör finnas;
-

en god akustik

-

plats för musikframträdanden

-

ljudisolerade rum

Biologi
Inom ämnet biologi är det bra om lärmiljön bidrar till att visa;
-

årstidernas växlingar

-

magnetism och ledningsförmåga (till exempel vattenmöjligheter)

-

fast form, flytande form och gasform

-

luftens egenskaper, avdunstning och filtrering

-

fältstudier och observationer i närmiljön

-

ekosystem, fotosyntes, förbränning och naturen som rekreation

Fysik
Inom ämnet fysik är det bra om lärmiljön bidrar till att visa;
-

kraft, rörelse och friktion, till exempel genom gungor och rutschkanor balans, tyngdpunkt och jämvikt

-

material och ämnen i vår omgivning samt källsortering - kondensering,
smältning och stelning, filtrering och avdunstning

-

väderfenomen, till exempel hur vindar uppstår och temperaturhantering

-

elektriska kretsar, magneters egenskaper

-

hur ljud uppstår, ljuskällor, tidmätning, elanvändning

-

tryck, volym, densitet

-

fart, tryck och effekt

Kemi
Inom kemi behöver man kunna hantera lösningar och blandningar vilket bland
annat kräver att man har ett dragskåp. Man ska också kunna blanda kemiska
ämnen och då bör man tänka på att kunna isolera dofter/lukter.
Slöjd
I ämnet slöjd behöver det finnas plats för sågning, tovning, handverktyg,
metall, trä och textil. För detta behövs, precis som för NO-ämnen, en god
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ventilation och processventilation enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
Slöjdlärare behöver tillgång till vissa redskap och maskiner (till exempel
bandsåg, pelarborr och planhyvel) för att förbereda materialet till eleverna, om
det inte finns möjlighet att detta levereras på annat sätt.
Vid utformning av lokaler för slöjdämnet är det viktigt att utgå ifrån att slöjd är
ett ämne och eleverna ska ha ett betyg i ämnet slöjd. Det går inte att läsa i
styrdokumenten hur slöjdsalen ska utrustas men lokalerna bör utformas som
ateljé och verkstad i stället för de gamla benämningarna trä/metall respektive
textil. Tanken är att dela upp den gamla beräknade ytan för slöjdämnet i tre
delar – mjuk, hård och redovisning. Lokalerna ska ge möjlighet för fokus på
både produkt och process.
Hem – och konsumentkunskap
För att undervisning av hem- och konsumentkunskap ska kunna bedrivas är det
viktigt att ha anpassade lokaler för detta. Enligt läroplanen ingår bland annat
användandet av recept och instruktioner samt förståelsen av olika begrepp i
matlagning, bakning m.m. Dessutom ingår träning i planering och organisering
av måltider med hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring
av livsmedel.
Ämnet kräver tillgång till metodkök. Med en genomtänkt planering kan en
sådan lokal exempelvis samutnyttjas med fritidshemsverksamheten.
Utomhusmiljö
Det är av vikt att se kopplingarna mellan tänkt lärmiljö och vad läroplanen
säger om utomhusverksamhet. I utomhusmiljön ska det finnas plats för lek och
rörelse, att kunna klättra, springa och dansa. Det är också bra om man kan
utforska kraft och rörelse, till exempel friktion, tryck, volym, hävarmar och
magnetism. Det är också bra om man kan se årstidernas växlingar samt ha en
plats för framträdanden (alternativt i närmiljön).
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I nedanstående text och bild beskrivs ramprogrammet. Först ges en översikt
över vilka lokaler som bör finnas och dess samband. Sedan beskrivs den
sociala miljön, utemiljön, informationsteknik och interiör.

4.1

Flexibilitet

I ramprogrammet ingår att skapa en flexibel lärmiljö som kan anpassas till
ändrade förutsättningar i tid och rum. Det här menar vi med en flexibel
lärmiljö:
-

Lärmiljön ska kunna följa förändrade åldersstrukturer på barn och
elever över tid, det vill säga efter olika verksamheters behov - till
exempel om förutsättningarna kräver att en befintlig förskola behöver
omvandlas till en F-3 skola, eller tvärtom.

-

Lärmiljön ska kunna anpassas till följd av ändrade
organisationsstrukturer, till exempel ökning eller minskning av antalet
avdelningar.

-

Lärmiljön ska stödja olika lärstilar – det vill säga olika sorters
pedagogik och arbetssätt. Den ska kunna förändras i takt med
samhällsförändringar där inte minst snabb teknikutveckling ställer stora
krav på förskolans och skolans verksamhet.

-

Det ska finnas variation i den fysiska miljön så att man kan välja att
sitta i allt från en stor samling till ett eget krypin för reflektion och
avkoppling.

-

Det är viktigt att se hur man kan samverka och vara flexibel inför sin
närmiljö. Det vill säga att se till närsamhällets förutsättningar och hur
man kan utnyttja dess resurser. Kanske finns det en närhet till andra
lokaler som kan erbjuda kök, idrottshall eller liknande.

-

Man ska kunna variera arbetssätt och arbetsformer, ex. grupparbete
eller särskild undervisningsgrupp.

4.2

Trygghet

En av tankarna med ramprogrammet är att skapa en miljö för möte och
samverkan. Miljön ska vara normbildande i en positiv anda där man känner
gemenskap och trygghet. I det ingår också att lärmiljön fysiskt ska förebygga
brott och trakasserier. Brottsförebyggande rådet menar att det är viktigt att
bygga en lärmiljö som minimerar otrygga platser. Enligt deras undersökning
förekommer främst sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning i
elevskåpshallar, utanför och i klassrum. Stöld och skadegörelse sker oftast vid
elevskåpen och i klassrummet. Elever känner sig mest otrygga utanför
klassrum, vid elevskåp och i kafeteria och uppehållsrum. Detta kan förebyggas
genom:
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-

Att vuxna är närvarande

-

Att se till att det finns en insyn i dessa platser genom utformningen av lokalen
samt att sätta in fönster och glaspartier och lägre skåp.

Trygghet handlar också om att pedagogerna ska känna sig trygga med sin
arbetsmiljö och för barnens säkerhet. Exempelvis bör räcken och staket ha en
sådan höjd att de klarar att barn står på en stol utan risk för att trilla ner.
Leksaker ska inte heller kunna tappas ned på barn som finns på våningsplan
under. Det kan även handla om avgränsningar med grindar eller annat kring
trappor, avsatser eller entrédörrar. När det gäller utemiljön är det viktigt att
säkerställa växtval ur ett säkerhets- och barnperspektiv. För att skapa trygghet
är det viktigt att inte bygga skåpshallar och undanskymda anonyma
uppehållsrum. Skapa istället en närmiljö anknutet till arbetslaget där det finns
plats för pauser och förvaring integrerat med lärmiljön.

4.3

Högtalarsystem

För att snabbt kunna nå ut till elever och personal är det viktigt att ett internt
högtalarsystem finns i lokalerna. Samtidigt som systemet skapar en smidig
kommunikationsväg ökar snabbheten att få ut akut information till
verksamheten vid t ex en allvarlig händelse eller hot.

4.4

Inomhus

Lokalerna ska utformas så att de enkelt kan anpassas till nya krav och
förutsättningar som styrdokumenten anger. Lokalerna organiseras på ett sådant
sätt att verksamhetsrummen kan användas som en gemensam resurs och är
tillgängliga för alla på förskolan/skolan. Rummens användning är inte på
förväg bestämd utan ska kunna anpassas till den pedagogik och den
verksamhet som använder lokalerna. Som riktvärde för yta per barn gäller 10
m2 i förskolan och i skolan (se kapitel 3.1 Nyckeltal och ytbehov).
De fackliga organisationernas skyddsombud ska delta vid planering av nya
eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och
arbetsorganisation enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 4. Inför bygglov skriver
skyddsombuden under en blankett där man anger om man deltagit enligt lag
och om man har synpunkter på den slutliga lösningen. Det ska också utifrån
lagstiftning finnas en elevrepresentation i byggprojekten. Det är således viktigt
att i ett tidigt skede involvera skyddsombud i lokalplaneringsprocessen.
Lokalerna ska skapa förutsättningar för olika typer av mötesplatser för
samverkan och samarbete så att det sker ett kunskapsutbyte mellan elever,
enskilda lärare, arbetslag, ämnesgrupper och närsamhället. Det är viktigt att de
förskolor/skolor som byggs blir nytänkande och genomtänkta. Om-, till- och
nybyggnader ska omfatta förskolans/skolans totala miljö – både den inre och
yttre miljön, inredning, möblering, lek- och idrottsytor. Lokalerna ska stödja
läroplaner och övriga styrdokument för utbildningsväsendet.
Utformningen av lokalerna ska utgå ifrån individorienterat bemötande och
lärande, samt ämnesövergripande barn- och elevaktiva arbetssätt. Lokalerna
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ska formas så att de underlättar samverkan mellan olika ämnen och stödjer en
modern organisation med olika former av grupperingar av barn, elever och
personal samt inbjuder till användning av modern teknik. Lokalerna ska
präglas av demokratiska grundbegrepp, tillgänglighet, öppenhet och
kommunikation. Det ställer bland annat krav på en miljö som är
tillgänglighetsanpassad.

4.5

Utomhus

Byggnadernas utemiljö är en viktig del av förskolans/skolans lärmiljö. Här
skapas möjlighet för uterum för alla årstider - kanske i form av amfiteatrar, rum
under tak, vattenlek eller liknande. De skiftande naturtyperna ska tas tillvara
för både lek och lärande. Naturliga material och element bör användas som bas
för de lekområden som skapas. Hälsa, natur och miljö kan ligga som grund för
lärandet och förståelsen av helhet. Det är ur verksamhetssynpunkt önskvärt att
kunna skjuta på investeringar i utemiljö så att förskolan/skolan får en chans att
växa in i vilket behov som faktiskt föreligger med den verksamhet som man
bedriver. Man har då också möjlighet att få till en bra barn- och
elevmedverkan. Det är viktigt med en dialog mellan Utbildningskontoret och
Upplands-Bro kommunfastigheter om hur gården ska användas och hur den ska
skötas. Utemiljöerna bör planeras så att barnen får tillräckligt med skugga.
Man bör till exempel planera för buskar och träd som kan skapa skugga eller
bygga andra solskydd till exempel skärmtak. Skärmtak är också viktiga för
möjligheten till verksamhet utomhus som att äta mellanmål ute etc. Utemiljön
ska vara tillgänglighetsanpassad. Det ska finnas god belysning utomhus så att
barnen kan vara ute och leka även under den mörka årstiden. Beroende på
gårdens förutsättningar och verksamhetens behov kan det också vara aktuellt
att dela av gården i mindre gårdar för att underlätta överblickbarheten.
Ramprogrammet sätter fokus på fyra områden inom utemiljö:
Situationer i social gemenskap
Det är viktigt att alla barn känner sig trygga, att de tillhör en gemenskap och att
de lär sig att känna empati och ta ansvar. Miljön ska uppmuntra till aktiviteter
som skapar detta.
Aktivera alla sinnen
Det är viktigt att miljön ger upplevelser och inbjuder till roliga aktiviteter.
Barnen ska även få känsla av att de kan påverka miljön och vara delaktig i den.
Ge plats för rörelse
Miljön ska inbjuda till rörelse, det måste finnas plats för rörliga aktiviteter. Den
ska också erbjuda balans- och tekniska övningar för utvecklingen av barnets
motorik.
Stimulera kreativitet
Miljön ska inbjuda till skapande och erbjuda en variation av skapandematerial.
Det ska vara en miljö som går att utforska och testa över tid.
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Den sociala miljön

Alla ska känna lust att lära, vara delaktiga i arbetet och få sina kunskaper och
färdigheter insatta i ett sammanhang. Att leda och styra förskola/skola inom
Upplands-Bro kommun genom en ställer stora krav på att miljön speglar och
skapar lust, motivation och medskapande för barn och elever i allt arbete som
genomförs. Arbetet på förskolan/skolan och lokalernas utformning ska utgå
från en helhetssyn som skapar förutsättningar för en verksamhet där helheten är
större än delarna var för sig.
Uppgiften för förskola/skola handlar om trygghet, gemenskap, personlig
utveckling och lusten att lära. Byggnaderna ska utformas så att de kan
användas för såväl lek som lärande. Det ställer stora krav på en vacker,
spännande och annorlunda arbetsmiljö som manar till handling, uppmuntrar till
experiment, stimulerar kreativitet och ger sinnliga upplevelser. Lokalerna
måste därför anpassas till barns och elevers olika förutsättningar och intressen.
Byggnaden behöver erbjuda trivsamma, ljusa och inbjudande pausrum. Det är
viktigt att dessa ligger centralt och lättillgängligt. Personal och elever ska
kunna ha gemensamma pausrum, kafeterior etc. Både elever och personal har
behov av utrymmen, som ger lugn, stillhet och rekreation. Byggnaden ska vara
tillgänglig, öppen, luftig och inbjudande. Skolans utformning bör uppmuntra
ansvarstagande för den gemensamma miljön - på så sätt kan vackra och
naturliga material användas.

4.7

Förutsättningar för IKT

En kommunövergripande IKT-strategi för utbildning har tagits fram i
Upplands-Bro kommun och omfattar långsiktiga målsättningar för hur
tillgänglighet och användning ska formas i kommunen för att ge god grund för
elevers och personals lärande och arbete. Den bör också ange riktningen för
hur målen ska nås, t ex vilka åtgärder och prioriteringar som krävs för att
förbättra enheternas utvecklingsmöjligheter och anpassningsförmåga. För
enheterna ska en övergripande strategi ge tydlig inriktning och stöd för att
konkretisera lokala handlingsplaner.
Informations- och kommunikationsteknik (IKT), är ett område där förändringar
sker i en snabb takt och där utvecklingen förändrar förutsättningar för lärande
på ett radikalt sätt. Det finns forskare som hävdar att IKT förändrar lärandet i
grunden, både kring hur vi lär oss, och vad vi behöver lära oss. Detta får
konsekvenser för de fysiska rummen. Det innebär att IKT-perspektivet måste
finnas med i arbetet med att bygga lärmiljöer i Upplands-Bro
Den fysiska lärmiljön måste ge plats åt teknisk flexibilitet och förutsättningar
för IKT. Det innebär att det ska finnas tillgång till IKT i hela byggnaden
oavsett målgrupp/åldersgrupp och vilken verksamhet det gäller. Det ska finnas
plats för digitala verktyg så som bärbara enheter, skrivtavlor och digitala
studios. Den tekniska infrastrukturen måste erbjuda en variation av digitala
verktyg för att främja olika lärstilar och kunna möta omvärlden.
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Barn och elever lär och utvecklas ständigt, både i fysiska och digitala miljöer,
därför ska den fysiska miljön stödja och skapa förutsättningar för den digitala.
För att veta hur uppkoppling och infrastruktur ska utformas krävs relevant
omvärldsbevakning eftersom förutsättningarna ändras i snabb takt.
Det ska finnas varierade mötes- och arbetsplatser beroende på hur en
arbetsgrupp vill arbeta. Dessa platser måste stödja användningen av digitala
verktyg och miljöer.

4.8

Ljud, ljus och luft

Det finns riktlinjer för ljud, ljus och luft som måste följas. Det är viktigt att se
förskolan och skolan som en arbetsplats där både barn, ungdomar och anställd
personal omfattas av Arbetsmiljölagen.
Ljud
Det finns undersökningar som visar att höga bullernivåer påverkar inlärning
hos barn då de kan ha svårare att uppfatta tal, men också att de kan få
koncentrationssvårigheter som försvårar lärsituationen. Ett annat problem med
buller är att både barn, ungdomar och personal kan drabbas av ljudtrötthet
(tinnitus), vilket är en arbetsmiljöfråga. Ljudnivån på förskolegården ska inte
ligga över 55 dBA ekvivalentnivå utomhus, eller 30 dBA inomhus (45 dBA är
maxnivå enligt Socialstyrelsen). Om detta inte uppnås på hela förskolegården
ska helst 80 procent av gården eller minst 50 procent av gården ha ljudnivåer
under 55 dbA ekvivalentnivå. Om ljudnivån är högre än dessa riktvärden ska
åtgärder vidtas för att nivån ska minska.
Ljus
Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt med belysning som bidrar till god
arbetsmiljö för att stimulera arbetet. Det är ett problem om ljusflödet är för
svagt eller till exempel reflekteras mot ytor i rummet. En felaktigt utformad
belysning kan bidra till att man blir trött i ögonen, får huvudvärk eller
spänningar i nacke och rygg.
De senaste 20 åren har teknikutvecklingen inom belysningsområdet gått
mycket snabbt. När det gäller offentliga verksamhetslokaler finns en stor
potential att förbättra ljusmiljön och att använda mindre energi. Det leder både
till en bättre arbetsmiljö och till en minskad miljöpåverkan.
Luft
Ventilationen i lokaler är behovsstyrd och styrs av koldioxidhalt och
rumstemperatur. Luftomsättningen för respektive lokal dimensioneras enligt
Arbetsmiljöverkets rekommendation så att koldioxidhalten normalt inte
överstiger 1000 parts per million (ppm). Se också socialstyrelsens råd och
anvisningar vad gäller ventilation SOS FS 1999:25. I förskolor och skolor bör
uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s och person vid stillasittande
sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s och m2 golvyta bör göras så att
hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor. Om
koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1 000
ppm, bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är
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tillfredsställande. Barn är ofta känsligare för luftföroreningar än vuxna, då
deras luftvägar och lungfunktion fortfarande håller på att utvecklas.
Luftföroreningar kan bidra till permanent nedsättning av lungfunktionen och
det finns belägg för att utveckling av allergier kan öka. Miljöförvaltningen
följer ett riktvärde där års medelvärdet för kvävedioxid (NO2) ska underskrida
20 mikrogram/kubikmeter.

4.9

Interiör

Genom val av inredning kan man skapa flexibla mötes- och arbetsplatser för
både sittande och stående arbete, som skapar utrymmen för olika situationer
och behov. Här följer exempel på inredning som kan verka till det:
Skärmväggar
Flyttbara enkla väggar för att skapa smårum i rummet.
Flyttbar förvaring
Med denna möjlighet kan man flytta sin arbetsplats och ändå ha med sig det
viktigaste materialet. Man kan också använda t ex hyllsystem för att avskärma
en grupp.
Höj- och sänkbara arbetsytor
Kanske man vill stå och jobba med vissa arbetsmoment och då skapar man
enkelt ”ståbord” av några bord. Man kan dessutom ge olika åldrar möjlighet att
använda samma arbetsytor.
Lättflyttade möbler
Om möblerna lätt kan flyttas gör man snabbt om lokalen från enskild
arbetsplats till grupp- eller samlingsrum. Stolar, bord och hyllor kan ha hjul
och skärmar ha bra handtag så att alla kan hjälpas åt att snabbt ge rummet en
annan karaktär.
Gradäng för att skapa nivåer
Med förändringar i höjdled kan de som sitter på bänkraderna längre bak se lika
bra som de som sitter längst fram. Delaktighet skapar aktivitet. Om
gradängerna eller lådorna är enkla att flytta kan vilket rum som helst bli en
”aula” i anläggningen. Gradängerna kan också fungera som enkla
rumsavdelare.
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Funktionsmodeller

Skisserna beskriver lokaler som byggnaden behöver innehålla samt lokalernas
samband sinsemellan. Generellt sett ska alla lokaler göras så flexibla som
möjligt för att kunna anpassas till olika verksamheter över tid. Däremot
kommer det dock att skilja sig något beroende på vilken åldersgrupp
byggnaden är tänkt för. Dessa skillnader finns i entréutrustningen, specialsalar,
gemensamhetslokaler och skötrum.

Funktionsmodell skola

5.1

Funktionsmodell förskola

Entré

Alla förskolor/skolor ska ha en tydlig och välkomnande entré som ger en känsla av
verksamhetens karaktär. Här finns information om vad som händer, praktisk
information om byggnaden och föreskrifter. Tydlig skyltning och möjlighet för
informations-TV är viktigt. Huvudentrén kan fungera som entré för hela eller delar
av anläggningen och vid behov kompletteras med ytterligare sidoentréer. Entréer
förses med skärmtak och vindfång. Det ska också finnas separata skärmtak för
barns möjlighet att sova/vistas ute skyddade från nederbörd och blåst.
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5.2

Funktionsmodeller

Kapprum, toaletter och skötrum

Kapprummen bör finnas i anslutning till huvudentrén. De kan delas upp i
mindre delar beroende på organisationens uppbyggnad. Kapprummen kan
behöva olika lösningar för olika åldrar och beroende av hur mycket utrymme
som finns. I anslutning till groventré ska en toalett kunna nås ifrån gården. För
förskolebarn behövs en praktisk grovdel med torkrum och klädförvaring samt
möjlighet att spola av skor och leriga kläder innan man kommer in. Av- och
påklädning i kapprum bör anpassas så att man inte stör övrig verksamhet, till
exempel vid vila. I alla byggnader får endast normalstora WC-stolar monteras
eftersom husen ska kunna användas av både förskola och skola.

5.3

Hygienrum i skolor

Under de senaste åren har en debatt funnits i media om att skolelever inte vill
gå på toaletten eller duscha efter idrotten. Elever upplever ibland att toaletterna
på deras skola är så smutsiga att de inte vill använda dem. Trasiga lås och
undanskymd placering av toaletterna gör att eleverna känner sig otrygga. När
det gäller duschar är problematiken en annan. Ungdomars fokus på utseende
går allt längre ner i åldrarna och skapar en osäkerhet hos många barn och unga,
vilket kan leda till att elever hoppar över att duscha efter idrotten eller inte är
med på idrotten överhuvudtaget.
Bland de fysiska åtgärderna är placering och låsfunktion två viktiga exempel.
Toaletter och duschar är utrymmen där kränkningar genom klotter eller
mobbning är vanligt förekommande. Toaletterna bör därför inte vara placerade
i uppehållsrum eller andra utrymmen där det är stimmigt, men inte heller ha en
undanskymdplacering eftersom de då ofta är obevakade av vuxna. Elever
behöver också känna att de kan lita på dörrlåset så att endast personal kan
öppna dörr utifrån.

5.4

Utformning av skötrum

Barn som vistas i förskolan har en ökad risk att få infektioner jämfört med barn
som vistas i hemmet och då speciellt de yngsta barnen. Det är en ökad
förekomst av virus och bakterier i miljön genom att många barn vistas
gemensamt i begränsade utrymmen. Smittspridning sker på olika sätt, till
exempel vid direktkontakt med sjuka personer eller indirekt kontakt via
förorenade ytor. Övre luftvägsinfektioner och magsjuka är de vanligast
förekommande infektionerna hos barn. Både virus, bakterier och parasiter kan
ge upphov till akuta mag- och tarmsymtom. Blöjbyte är en smittrisk. Blöjbarn
med tarminfektion smittar lätt både personal och andra barn. Vid blöjbyte och
vid hantering av förorenade blöjor finns det risk för nedsmutsning av
personalens händer, kläder och ytor runt blöjbytesplatsen. I utsatta miljöer som
till exempel våtutrymmen är det möjligt för virus och bakterier att överleva en
längre tid. För att begränsa smittspridningen i förskolan ska skötrum/tvättrum,
toaletter och övriga utrymmen utformas så att goda hygienrutiner kan
upprätthållas. Två toaletter per barngrupp (18 barn) rekommenderas.
Skötbordet ska vara avskilt men med möjlighet för den vuxne att ha uppsikt
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över gruppen eller så ska det ska finnas möjlighet att skärma av skötbordet för
att skydda barnets integritet och för att minska risken för smittspridning.
Skötbordet ska inte placeras där det förekommer lek eller serveras mat av
hygieniska skäl. Om skötbordet är placerat i ett tvättrum med toaletter och
tvättställ bör det placeras längst in i rummet, med möjlighet till avskärmning
alternativt en glasdörr/vägg mellan skötplatsen och tvättrummet. För att
underlätta för personalen så rekommenderas även en bänk strax utanför
skötplatsen där barnen kan vänta på sin tur.
Toaletter med dörrar ska finnas vid ingången till tvätt-/skötrummet. Mitt emot
toaletterna ska det finnas en låg tvättränna för barnen, där några barn kan tvätta
händerna samtidigt. Placeringen av tvättrännan/tvättställen är viktig för att
slussa barnen direkt till handtvätt efter toalettbesök och för att undvika onödigt
spring runt skötplatsen. Barnvänliga tvål- och pappershållare ska finnas
tillgängliga vid alla tvättställ. I anslutning till skötbordet ska det finnas en
tvättho som enbart används vid blöjbyte och inte för att tvätta barnens händer.
För att underlätta handtvätt för personalen bör det finnas ett tvättställ i
standardhöjd, nära skötbordet. Skötrum och toaletter som delas mellan två
avdelningar får inte förekomma på grund av risk för smittspridning.

5.5

Arbetslagets yta (förskola/skola)

Arbetslagens yta ska vara en trygg bas i byggnaden där barnen och eleverna
känner styrkan av att vara i sin enhet hela dagen. Arbetslagsytan är platsen för
kärnverksamheten och den ska kunna varieras beroende på lärsituation. Det ska
finnas mötesplatser och arbetsplatser för alla. Man ska kunna arbeta i öppna
ytor som kan avgränsas med hjälp av skärmväggar och flyttbar inredning, för
att skapa rum i rummet. Det bör också finnas små permanenta rum, till
exempel för arbetsplatser för personal, tysta rum för enskilt arbete, grupprum
och toaletter. Inom arbetslagets gemensamma yta ska det finnas plats för
skolans fritidshemsverksamhet alternativt mötesplats/pausyta för äldre elever.

5.6

Ytor med särskilda funktioner

Både förskolan och skolan behöver ytor med särskilda funktioner. Förskolan
behöver speciella ytor för ateljé- och rörelse. Skolan har behov av
idrottssalar/idrottshall. Vid nybyggnad av skolor bör en kommunikation ske
med Kultur –och fritidsnämnden för att välja lämplig storlek och möjligheter
som passar in i områdets behov. Grundskolan behöver
specialsalar/ämneslokaler för slöjdämnet, bild, musik och hem- och
konsumentkunskap. Dessa ytor ska helst placeras centralt i byggnaden då de
ska delas av hela verksamheten. Vid nybyggnad/ombyggnad behöver en analys
göras avseende lokaler i närmiljön för ett eventuellt gemensamt nyttjande till
exempel idrott och slöjd.

5.7

Ytor för måltider

Ytan för måltider behöver planeras väl så att den inte står outnyttjad en stor del
av dagen, utan ska kunna nyttjas för andra ändamål. Där det är möjligt kan
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måltiderna sker i övriga verksamheten, till exempel på arbetstorget eller andra
gemensamma ytor, så länge deras ursprungliga syfte behålls. Det som däremot
gäller för alla är att leveransen av mat eller råvaror till byggnadens kök, ska
vara trafiksäkert separerad från övriga entréer till byggnaden.

5.8

Elevhälsa

Skollokalerna ska stödja en samlad elevhälsa, vilket innebär att eleverna ska ha
tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
kompetenser, till exempel specialpedagoger, skolläkare, -sköterska eller psykolog. Denna grupp av kompetenser ska bidra till att skapa miljöer som
främjar elevens lärande och stödja deras utveckling mot utbildningens mål. För
att kunna göra det behöver deras samarbete främjas i lokalernas utformning. En
annan viktig aspekt är att det ska finnas en viss avskildhet i utformningen av
miljön för till exempel elever som väntar på en kurator, skolsköterska eller
liknande. Tillgång på vatten för elevhälsans medicinska delar är ett krav.

5.9

Expedition/Skolledning

Expeditionen och administration bör placeras i anslutning till huvudentrén och
arbetstorget, det vill säga de platser där alla passerar. Detta för att de ska finnas
till för att välkomna verksamheten och för att vara lättillgängliga för de som
har frågor samt behöver hjälp med administration. Det är också viktigt att
placeringen är sådan att besökare lätt hittar dit.

5.10 Bibliotek, arbetstorg och mötesplatser
Eftersom eleverna i grundskolan och grundsärskolan enligt skollagen ska ha
tillgång till skolbibliotek bör det placeras lättillgängligt för alla elever i
byggnaden. Det ska stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt
tillgodose deras behov av material för utbildning. Mötesplatsen/arbetstorget
bör inbjuda till att ta en paus för ro och avkoppling, samtidigt som det också
kan bli kafé för arbetsgrupper som möts. Arbetstorget ska vara knutpunkten i
verksamheten, dit alla gemensamma ytor t.ex. specialsalar, kök/matsal gränsar.
Det ska vara en plats för möten, inhämtning av information och presentation.
Arbetstorget är en mötesyta för hela verksamheten där man kan arbeta och
presentera sitt arbete i olika arbetsmiljöer och konstellationer. Arbetstorget är
flexibelt till storlek och innehåll och därigenom möjligt att ändra; dels utifrån
olika pedagogiska behov och lärsituationer, dels utifrån olika individuella
behov. Miljön på arbetstorget ska vara varierande och erbjuda allt från enskilda
krypin, till plats för arbetsgrupper eller storgrupp. Arbetstorget interagerar med
arbetslagens ytor och tar vid där de slutar. Torget ska möjliggöra en flexibel
lärmiljö, där interiören inbjuder till samarbeten mellan arbetslag och övriga i
byggnaden. En viktig funktion av arbetstorget är att det skapas en känsla av
samverkan, bland annat genom att rent visuellt ge insyn i de olika angränsande
rummen. Eventuella väggar eller dörrar bör glasas för att underlätta överblick
och trygghet. Samtidigt ska passage genom huset kunna ske utan att man stör
andra delar av verksamheten. Därför bör stor vikt läggas vid att få fram ett bra
ljudklimat för en harmonisk arbetsmiljö.
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Checklista
Vi behovsanalysen ska en checklista fyllas i som ska vara ett komplement till
ramprogrammet och mer beskriva specifika behov utifrån varje ny- och
tillbyggnadsprojekt. En enkel genomgång av lokalbehovet behöver göras för att
synliggöra konkreta behov av lokaler för verksamheten. Lokalbehovet ska
göras i dialog med medarbetare och brukare och med utgångspunkt i
ramprogrammet. Vissa frågeställningar är ibland inte aktuella.
Nuvarande verksamhet:
Beskriv kortfattat
nuvarande verksamhets
omfattning:

Befintliga lokaler:
Beskriv kortfattat
nuvarande verksamhets
lokalsituation:

 Antal barn, elever, boende, brukare, personal,
grupper, avdelningar, arbetslag eller andra mått
på verksamheten.
 Organisation, arbetssätt, öppettider med mera.

 Vilka utrymmen finns idag?
 Hur används dessa?
 Notera även brister i verksamhetens lokaler och
utemiljö.

Förändringar i verksamheten:
Beskriv kvantitativa

förändringar i
verksamheten:
Redogör för förändrad
inriktning av
verksamheten:





Antal barn, elever, boende, brukare, personal,
grupper, avdelningar, arbetslag eller andra
mått på verksamheten.
Organisation, nytt regelverk, nya rön, ny
pedagogik, nytt arbetssätt, ny teknik med
mera.
Även en bedömning om framtida trender, det
vill säga vad som ligger runt hörnet.

Sammanställ kraven på
utrymmen och
lokalfunktioner på grund
av förändringen i
verksamheten.
Beskriv lokaler som
byggnaden behöver
innehålla samt lokalernas
samband sinsemellan.
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Rumsfunktioner och samband:
Beskriv vilka
lokalsamband som är
(Exempelvis: Personalarbetsrum och elevarbetsytor,
viktiga för
matrum och rum för boende, omklädningsrum och
verksamheten.
idrottshall.)

Mångsidiga lokaler:
Beskriv vilka som är
(Exempelvis: Mötas i stor grupp, enskilda samtal,
verksamhetens viktigaste stora arrangemang.)
aktiviteter.
Beskriv om lokalernas
utformning ska kunna
användas i olika
situationer.

(Exempelvis: små eller stora grupper, samlingslokal
och avskilda ”hörnor”, umgänge och kafé.)

Utemiljö:
Beskriv utemiljöns
funktioner enligt
modellen nedan och
sambandet mellan
funktionerna.

Andra viktiga krav:
Belys andra viktiga krav
som finns i
verksamheten:







Trygghet
Tillgänglighet
Social miljö
Informations- och kommunikationsteknik
Med flera

Tidpunkt:
Ange önskad tidpunkt
för projektets
färdigställande
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1

Bakgrund och syfte

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under
tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.
Upplands-Bro kommun startade med barnomsorg på obekväm arbetstid, ibland
även kallad OB-verksamhet, med barnskötare i hemmet i november 2013.
Utbildningskontoret fick i uppdrag att utreda möjligheterna att öppna en
avdelning med barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Ekhammar.
Beslut i Utbildningsnämnden den 24 maj 2016 UN § 35. Kommunen frångick
därmed formen med barnskötare i hemmet för att säkerställa trygg och säker
omsorg för barnen och en god arbetsmiljö för alla medarbetare.
I Utbildningsnämndens beslut den 20 september 2016 UN § 64 ger
Utbildningsnämnden Utbildningskontoret i uppdrag att starta en avdelning med
barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Ekhammar den 1 mars 2017.
Under perioden 1 mars 2017 till den 1 mars 2018 betraktas verksamheten som
ett pilotprojekt som ska utvärderas efter ett år.
Utbildningskontoret utvärderar pilotverksamheten enligt uppdrag.

2

Verksamheten idag

I detta kapitel följer en redovisning av antal inskrivna barn i verksamheten,
personalsituation samt lokaler och miljö.

2.1

Antal inskrivna barn

Förskolan Ekhammars verksamhet på obekväm arbetstid har sju förskolebarn
och tre grundskolebarn i åldern 1–10, varav ett barn med dispens som får
tillsynen i hemmet.

2.2

Personal

Det finns tre tillsvidaretjänster på heltid som barnskötare, samt två
visstidsanställda 1,72 procents tjänst varav en barnskötare och en som saknar
utbildning. Samtliga anställda arbetar på rotationstjänster, det vill säga helg,
kväll, dag och natt. Tio av arbetspassen täcks av timvikarier så att schemat går
ihop på fyra veckor.

2.3

Lokaler och miljö

Lokalerna fungerar gott och delas av både dag och nattverksamheten i god
samarbetsanda. Förskolans miljö och material både ute och inne är
stimulerande för barnen och verksamheten använder kommunens kulturutbud
och naturområden på helgerna och ger på detta sätt ytterligare ett mervärde för
barnen.
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3

Kvalitet

Det är ett gott klimat i verksamheten med hög nöjdhet både bland
vårdnadshavare och medarbetare, och barnen upplevs sova gott på nätterna.
Verksamheten har heller inte mottagit något klagomål under perioden april
2017 till och med denna utvärdering.
Något som särskilt lyfts fram för barn och dess vårdnadshavare, är att
verksamheten också fungerar som stöd för familjerna, då flera av
vårdnadshavarna är ensamstående. Verksamheten har stärkt likvärdigheten för
dessa familjers möjligheter till en god arbets- och livskvalitet.

4

Ekonomi

Nedan redovisas verksamhetens driftskostnader.
(tkr)
Omsorg på
obekväm arbetstid

Budget 2017

Redovisat 2017

Budget 2018

Prognosticerad
avvikelse 2018

1 600

-1 566

3 000

-1 200

Utöver budgeterade medel har OB-verksamheten fått beviljat statsbidrag på ca
200 tkr för 2018.
OB-verksamheten är en kostsam verksamhet som är anslagsfinansierad. På
grund av dyrare personalkostnader än beräknat behövs tillskott i budget till
2019.
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Slutsats och framtid

Denna verksamhet är en service till medborgarna i Upplands-Bro. Enligt
skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid.
Utbildningskontoret har en sådan verksamhet som med god kvalitet som ger en
trygg och säker omsorgslösning för de som bäst behöver det.
Om verksamheten ska fortsätta på samma sätt behövs utökad budget då
verksamheten växer, allt fler vårdnadshavare utnyttjar den här omsorgsformen.
Utbildningskontoret ser med fördel att dagens pilotprojekt för OBverksamheten övergår i ordinarie verksamhet och permanentas.
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