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Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. Vid besök till
Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl
detta i växel/reception.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Varje beslutande nämnd inleds med en halvtimmes frågestund för allmänheten.
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BUN 2017/41-1
Barn- och utbildningsnämnden 20170213

UNDERHÅLL 2017 SKOLOR FÖRSKOLOR
SKOLOR
Ramshyttansskola
Fasadarbeten, invändiga ytskikt

Kostnader Summa
100
100
200
Storåskolan
50
Nytt cykelställ, invändiga ytskikt, rust kök, byte styr
100
300
1 500
1 950
Hagabackensskola
100
Utemiljö, staket o grind, byte belysning gymnastik/omklädning/klassrum1 500
1 000
1 600
Brotorpsskolan
1 200
Utemiljö, målning fasad, markiser, entreédörrar,
1 000
byte radiatorer, utredning ventilation o lukt,
100
invändiga ytskikt
100
20
400
200
100
100
600
3 820
Björkhagaskolan
250
Byte fasadskivor
250
Björkhagaskolan gymnastik
500
500
Lindeskolan
50
A
1 500
Växter, takbyte, målning fasad/fönster/sockel,
50
byte termostatventiler, injustering värmesystem
200
100
25
300
2 225
B
10
Innergårdar, takbyte, målning fasad/fönster/sockel, ny styr
200
50
300
560
C
1 500
Byte tak, målning fasad/fönster/sockel, byte innerdörrar,
200
nya termostatventiler, injustering värme, byte brandlarm
50
100
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1

100
25
100
300
D
E

2 375

100

Byte brandlarm

100
F

Växter, tak målning, målning fasad, ny styr

50
300
200
300

850

G
0
0

H
J

0
K

100

Ljusinsläpp

100
L
0
M
N
R

100
1 500

Invändig rust

0
100
1 500

S
T
Alla värmesystem generellt

100

Totalt Lindeskolan

0
100
7 910
0

Elevboende Gruvgatan 36
Arenahallen
Fasadskivor, invändigt ytskikt, innerdörrar

100
400
50

Stadsskogsskolan
Byte brandlarm
Kristinaskolan
Målning källare och omklädningsrum

200

550
50
10
40
50
Kristinaskolan matsal
0
Vedevågsskola
Komplettering belysning, målning huvudentré, målning klassrum,
nytt förråd, byte rökdeckare

50
400
10
300
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100
860
Rockhammarskola
Utemiljö, målning fasad, invändiga ytskikt, inv/utv belysning

600
1 000
1 000
700
100
3 400

Fröviskolan
0
Frövi sporthall
Invändiga dörrar, ny styr, renovering duschrum

200
300
100
50
650

Ekbackensskola
Renovering gymnastikbyggnad, nytt låssystem, byte kulvert,
fönsterbyte skolbyggnad, ny styr

Fellingsbro sporthall
Byte golv
Totalt
FÖRSKOLOR
Ramshyttans förskola
Utemiljö, invändiga ytskikt
Hagabackens förskola
Staket o grindar, förråd

3 000
3 500
400
350
1 500
300
500

9 050
500

32 490

500
500
100
350

31 340

1 000

450
Förskola Kyrkberget
Översyn kyla kök
Tallbackens förskola
Utemiljö, fönster byte/målning, invändiga ytskikt

Kungsfågeln förskola
Målning fasad, tvättning tak, invändiga ytskikt
Björken förskola
Utemiljö, invändiga ytskikt, självrensande silar stuprör

100
100
1 500
500
1 500
1 500
200
50
200
500
400
20

5 000

450

920
Stöttestenen förskola
Tvättning fasad, föråd, markarbeten, nytt soprum

50
500

7

Stadsskogens förskola
Tvättning fasad, byte plank, invändiga ytskikt

300
300
100
25
200

1 150

325
Lysmasken
Invändiga ytskikt
Skogsdungen
Byte tak, byte varmvattenberedare

100
100
1 000
50
1 050

Lönngården
Invändiga ytskikt, byte tak, utemiljö

200
200
200

Mariedals förskola
Invändiga ytskikt, utemiljö, förråd

200
500
300

600

1 000
Gläntan förskola
Byte blandare, invändiga ytskikt, byte köksluckor,
översyn värme

35
200
125
360

Totalt
Totalt skolor/förskolor

12 505

12 505
43 845 kr exkl. moms
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BUN 2017/40-1
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Barn- och utbildningsnämnden
20170213

KAMERAÖVERVAKNING
Under de senaste åren har frågan om kameraövervakning på fastigheter inom FALABs
fastighetsbestånd lyfts ett flertal gånger. Vi har avvaktat med att införa detta med tanke på
kostnader och att när man satt upp kameror kan de skapa ytterligare en otrygghet.
I slutet av 2015 kontaktade FALAB ett företag som kan leverera tjänsten kameraövervakning.
Vi fick en offert på Björkhagaskolan och en på förskolan Björken. Under 2015 skedde en hel del
skadegörelse på Björkhagaskolan och förrådet på förskolan Björken brann ned.

Björkhagaskolan
Uppsättning av två kameror.
Kostnad utrustning: 170 000 kr exkl. moms
Kostnad arbete: 15 000 kr exkl. moms
Prenumeration: 1 300 kr/månad

Förskolan Björken
Uppsättning 3 kameror
Kostnad utrustning: 225 000 kr exkl. moms
Kostnad arbete: 26 000 kr exkl. moms
Prenumeration: 1 600 kr exkl. moms

Maria Fossen Lundborg
Fastighetschef
FALAB
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BUF 2016/185-5
2017-01-13

Särskolan
Arbetsdokument inför översyn lokaler på Lindeskolans särskola
Underlaget är framtaget som en del i arbetet med att åtgärda den arbetsmiljöanmälan som
gjordes av lärarfacken under vt 16 angående lokalernas beskaffenhet. Under ht 16 kom
skyddsombud och ledning inom BUF överens om att ett helhetsgrepp om lokalöversyn skulle
utifrån samma grundkoncept som gjorts när det gäller grundsärskolans arbete inför byggandet
av den nya 7-9 skolan.
Enheter som ska inrymmas:

Individuella programmet

Antal elever:

ca 10 -15 st

Antal personal:

ca 7-10 st

1. Förutsättningar för lärande
Område
Rätten till lärande

Språk och kommunikation

AKK
Tvåspråkighet (Svenska
och tecken)
Kunskaper och värden
Fysisk aktivitet

Motivation

Viktigt att få med
Uppgift och ansvar
Tillgänglig undervisning utifrån elevers
individuella förutsättningar.
Möjlighet till samverkan mellan
pedagoger.
Teckenspråk
IT som stöd
Hörselslingor
Punktskrift
Bildstöd
Tydlig skyltning på hela skolan. Lätt att
orientera sig. Viktigt med skyltar med
bildförstärkning?
Teckenspråk
Hörselslingor
Förutsättningar för kunskapsinhämtning
i ett livsperspektiv
Möjlighet till idrottshall
Tillgång till utemiljö med ex
hinderbana. (Äldre elever med visst
barnbehov)
Rörelse-/musikmotorikrum
Miljö som skapar trygghet, begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet.

2. Social miljö
Område
Delaktighet
Jämställdhet

Viktigt att få med
Rymliga korridorer för alla med
rörelsehinder.
Dörröppnare samt extra breda dörrar.
Möjlighet till jämställt bemötande och

Uppgift och ansvar
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Mångfald
Demokrati

likabehandling.
Stora samlingsutrymmen/ rastrum.
Samlingsplats för klassen.
Medräknat att kunna delta oavsett
funktionsnedsättning i alla sammanhang
som andra elever har möjlighet till.

3. Pedagogisk miljö
Område
Pedagogiska strategier och
stödstrukturer
Arbetslag

Elevhälsa (skola)
Lärsituationer

Lärstilar

Lärverktyg
It i lärandet
Hjälpmedel

Viktigt att få med
Måltidsmöjligheter för olika behov.
Elevflöden, logistik, tillgängliga entréer
både officiellt och enskilt.
Personalutrymmen; mötesrum
/arbetsrum ca 10 personer nära
verksamheten.
Pausrum.
En samlad elevhälsa som finns att tillgå
fysiskt nära särskolan.
Lokaler som ger möjlighet till enskild
undervisning, en till en, liten grupp (2-6
st) och större grupp (fler än 6 st+
stödpersonal = ca 15 st), ej
genomgångsrum där undervisning ska
ske samt ljusinsläpp. Behövs alltså
många och flexibla lärsituationer.
Utomhusmiljö som också ger möjlighet
till lärsituationer, ex odlingsmöjlighet.
Uppmuntra självständighet utifrån
förmåga och förutsättningar.
Lära av vardagshändelser, möten och
praktiskt arbete som är av stor betydelse
inför framtidens behov.
Tillfällen till lärande via upplevelser
och möten av miljöer och verksamheter
utanför skolan.
Upplevelser och inlärning via alla
sinnen, ex bild, ljud, text, känsel…
Lärplattor. Datorer. Flexiboard. Olika
styrsystem. Smartboard. Chromebook
Taklyft och ev komplettering av
golvlyft.
Väl tilltagna utrymmen för förvaring av
skrymmande hjälpmedel; ståskal,
rullstolar, specialstolar, rollator…

Uppgift och ansvar

4. Fysisk miljö
Område
Rum för lärande

Viktigt att få med
Uppgift och ansvar
Alla ta sig fram rent fysiskt utan trösklar
och breda dörrar med dörröppnare.
Många små rum.
Musik, yoga och rörelserum/
musikterapisal.
”Träningslägenhet”/hemkunskapslokal.
12

Auditiv miljö
Visuell miljö

Luftmiljö

Utemiljö

Lärmiljö

Tvätta, bädda, städa, egen hygien samt
laga mat. Kök med höj och sänkbara
arbetsbänkar, gärna spisar i olika rum.
Rum för estetisk verksamhet
höj/sänkbara bord. (Ateljé)
Idrottshall
Musiksal
Viktigt med ljudisolerade rum/salar.
Hörselslingor annan auditiv utrustning.
Ljuddämpande möbler
Bra möjlighet till kapprum utifrån
spridning av elever med bra förvaring
med lugnt synintryck.(krokar som
hemma)
Ej stora glaspartier.
Ljussättning. (flexibelt ljus som kan
anpassas utifrån enskild elevs behov)
Tillgång till fönster i rummen.
(Takfönster?)
Tydliga kontraster vid dörrar och
passager.
Ventilation som fungerar och som helst
har mer än nödvändigt ljud i luftflödet
ex olämpligt att placera pumpaggregat
eller liknande så att onödigt ljud slår
igenom.
Värme i rummen som gynnar elever
med låg aktivitetsnivå och som därför
fryser lätt men samtidigt inte för varmt
utan möjlighet till kyla.
Lättstädat utifrån allergirisk.
Ge stöd till pedagogiskt arbete.
Framkomlighet.
Akustiska utomhusförhållanden.
Utemiljö som utmanar olika åldrar och
individuella förutsättningar samt ger
möjlighet till självständighet. Tillgång
till en upplevelseträdgård
(odlingsmöjlighet) för praktiskt lärande.
Taxi/skolskjutsplats nära intill
verksamheten med säker av- och
påstigning. (fartbulor?)
Rumssamband och passager som ger
möjlighet till självständig förflyttning
med rullstol/permobil.
Inredning/möblering/förvaring.
Möjlighet till vattenlek.

5. Övrigt
Område
Anpassade våtutrymmen

Viktigt att få med
Rejäla arbetsytor för personal runt
toaletter och duschbritsar.
Möjlighet till vattenlek.
Ingångar med möjlighet att Bör vara inomhus för att undvika kyla

Uppgift och ansvar
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rengöra rullstolar.
Plats för rekreation

m.m. som försvårar rengöring.
Vila, återhämtande miljö.

Torkskåp/tvättmaskin

Viktigt att ha nära tillgång till dessa
både utifrån utbildning och nödvändigt
tvättbehov.
Hur är de nya dörrarna konstruerade?
Finns det dörrar med inbyggda
klämskydd så att man inte behöver
montera fula och inte lämpliga sådana i
efterhand?
Innehålla för eleverna stimulerande
saker att göra.

Klämskydd i dörrar

Rastrum/aktivitetsrum för
elever
Fritidslokal
Arbetsrum/Konferensrum

Arbetsrum samt rum för som ger
möjlighet att kunna mötas både inom
arbetslag och möta föräldrar, prata i
telefon m.m.

Underlag från personal
Vad fungerar nu? (Vad vill vi behålla)
- Stort samlingsrum där nästan alla ryms.
- Stort kök för gemensamma stunder.
- Smart board
Vad fungerar dåligt nu? Vad vill inte behålla)
- Alla rum är genomgångsrum.
- Dålig ljudisolering mellan rummen.
- Möjlighet till dubbla hemkunskapslokaler
- Dålig synanpassning
- Saknas litet kontor för att ostört kunna telefoner, planeringsarbete utan störning.
- Väggytor för enskilda scheman, färdiga system (olika nivåer t.ex. text, bild, föremål.
- Det som benämns i den artbetsmiljöanmälan som gjorde 2016.
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p 2016.795
2016-05-25
Dnr 2016/185
Johan Wennman
Skyddsombud Lärarnas Riksorganisation

Arbetsmiljöanmälan 2016-05-19

Till
Gunnar Stengarn
Rektor (särskolan)

Arbetsmiljöanmälan

Gymnasiesärskolan i Lindesberg tillhör organisatoriskt grundskolan i kommunen. Lokalmässigt är den
placerad i gymnasiets lokaler. Lokalerna har under mycket lång tid haft stora problem
arbetsmiljömässigt. De största problemen är de delarna som ligger i H-huset.
Som exempel på den dåliga miljön kan nämnas.
•
•
•
•
•

Klassrum saknar fönster.
Ett klassrum saknar ventilation, mellanväggarna är byggda med luftspalter (20 cm glipa) till
nästa klassrum för att förse rummet med luft.
Hål i vägg mellan klassrum ger en fullständig överhörning. Även lågmälda samtal är mycket
störande i klassrummet bredvid.
Ventilationstrummor har dragits framför fönster i klassrum och tagit bort dagsljusinsläppen.
Ventilationstrummor ligger fritt i tak i flera lager på samma vis som i industrilokaler. I hela
särkskolan avger ventilationen ett bakgrundsljud.

Särskolans elever har utifrån sina funktionshinder ett särskilt behov på en god arbetsmiljö. Det finns
elever med CVI (hjärnsynskada) och ljuskänslighet pga. autism för vilka det är viktigt med ett naturligt
ljus. För elever som har svårt med dygns/tids uppfattningen är dagsljus centralt. Särskolans elever
kan inte ”filtrera ljud” på samma sätt som normalt hörande och är därigenom extra känsliga för biljud , överhörning, bakgrundsljud. Elever på särskolan har oftast svårt med koncentration och miljön
runt eleven är viktig för att orka med skoldagen.
Frågan är om lokalerna i sin nuvarande form överhuvudtaget är lämpliga för undervisning. Miljön är
rörig och påminner mer om en industrilokal/lagerlokal än om skolklassrum. Att lokalerna används
som undervisnings salar för elever med särskilda behov är anmärkningsvärt!
Från arbetsgivaren önskar jag ett förslag på en långsiktig plan över hela gymnasiesärskolans lokaler
för att kunna säkerställa att:

•
•
•

Elever på gymnasiesärskolan ges en bra arbetsmiljö.
Lokaler som tar hänsyn till särskoleelevernas särskilda behov.
Personal på gymnasiesärskola ges en bra arbetsmiljö.
Enligt §6.6a arbetsmiljölagen önskar jag svar senast 2016-06-06

Johan Wennman
Skyddsombud Lärarnas Riksorganisation

Björn Sörman
Huvudskyddsombud Lärarförbundet
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-02-03
Barn- och utbildningsförvaltningen
Björn Österby
Tfn: 0581-811 89
bjorn.osterby@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanställning av inkomna synpunkter till barn- och
utbildningsförvaltningen 2016-07-01 – 2016-12-31
Förslag till beslut
Sammanställningen vidarebefordras kommunstyrelsen..
Ärendebeskrivning
På kommunens webbplats kan man via ett webbformulär lämna
återkoppling på valfri kommunal verksamhet. Formuläret är kopplat till
respektive förvaltnings/verksamhets funktionsbrevlåda. Ansvarig registrator
fördelar därefter ut återkopplingen till rätt verksamhet/funktion. All
återkoppling ska diarieföras inom respektive verksamhet enligt de rutiner
som finns och tas tillvara av verksamheten. Personen som lämnat
återkopplingen ska alltid kontaktas av berörd verksamhet/funktion om den
inte gjorts anonymt och svaret ska också skickas till funktionsbrevlådan så
att det blir registrerat i diariet.
Kommunstyrelsen har i dokumentet Styrnings och ledningssystem för
kommunkoncernen beslutat att återkopplingen där även åtgärden anges ska
sammanställas en gång per halvår och redovisas till kommunstyrelsen.
För barn- och utbildningsförvaltningens del har det under aktuell period
upprättats 11 stycken ärenden. Dessa fördelar sig enligt följande:
2 synpunkt.
2 klagomål.
1 förslag.
I samtliga fall där synpunktslämnaren är känd finns noteringar om att
återkoppling skett.
Bedömningen är att de flesta synpunkter på förvaltningens verksamhet
lämnas via andra kanaler än kommunens webbformulär, företrädesvis via
direkta kontakter med pedagogisk och administrativ personal i
förvaltningens verksamheter.

Björn Österby
Utvecklingsstrateg

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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2017-03-06
Barn- och utbildningsförvaltningen
Björn Österby
0581-811 89
bjorn.osterby@lindesberg.se

Dnr

Barn- och utbildningsnämnden

Ämnesprov – jämförelse med länet och riket under tre år
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger
redovisningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar Lindesbergs kommuns resultat vid de nationella
ämnesproven för åk 6 och åk 9 i jämförelse med Örebro läns och rikets
resultat. Siffrorna avser resultaten 2014-2016.
Åk 9

SV
SVA
EN
MA

Lindesberg
2014 2015 2016
92,4
95
87,5
66,7 61,9
95
95,9 95,4
74,7 64,6 86,2

Örebro län
2014 2015 2016
94,9 95,1 94,1
72,6 67,9 68,1
96,2 94,3 94,2
83,4 74 89,6

Lindesberg
2014 2015 2016
91,2 90,5 92,7
100
60,0
89,2
94
91,5
80,6 94,1 88,9

Örebro län
2014 2015 2016
93,9 94,7 94,6
74,3 77,6 69,4
91,4 92,9 92,6
88,0 90,0 89,2

2014
96,1
75,3
96,5
86,7

Riket
2015
95,7
73,5
96
80

2016
95,4
71,1
95,8
90,9

2014
95,2
75,6
92,9
90,6

Riket
2015
95,3
76,6
94,4
91,4

2016
94,3
67,4
93,9
90,4

Åk 6

SV
SVA
EN
MA

Andel elever med betyget A-E av de som deltagit.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Björn Österby
Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:
Förvaltningschefen

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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BUF 2016/9-90

Kränkande behandling HT 2016
Sammanställning av anmälda fall
2017-02-03

21

6

Antal anmälningar
VT 2015
HT 2015
VT 2016
HT 2016

Fsk
1
0
2
0

F-6
21
6
24
5

7-9
16
11
7
6

Gy
1
0
8*
5

Kommentarer/analys:
Antalet anmälningar i åk F-6 precis som HT-15 mycket lägre än antalet på
våren.
* 5 fall från VT har rapporterats under andra halvåret.
22

Orsaker till anmälan
Kränkande behandling
HT 2015
14/17
VT 2016
36/36
HT 2016
17/18

Trakasserier
3/17
0
1/18

Kommentarer/analys:

Under hösten 2016 har det anmälts ett (1) fall av trakasserier beroende på
sexuell läggning. Bedömningen är dock att detta istället rör sig om en
kränkning.
Slutsatsen från VT 2016 kvarstår: troligen har de förändrade rutinerna
inneburit att skillnaden mellan olika typer av kränkningar tydliggjorts.

23

Flickor/pojkar - utsatta
F-6
HT 2015
83 % flickor
(5/6)
VT 2016
50 % flickor
(12/24)
HT 2016
63 % flickor
(5/8)

7-9
25 % flickor
(2/8)
43 % flickor
(3/7)
60 % flickor
(3/5)

GY
0 % flickor
(0/4)
20 % flickor
(1/5)*

Kommentarer/analys:
Någorlunda jämnt fördelat mellan könen i grundskolan.
Nya rutinen har inneburit högre svarsfrekvens vad gäller kön.
* Ett fall är troligen ingen kränkning.

24

Flickor/pojkar - antagonist
F-6
HT 2015
18 % flickor
(2/11)
VT 2016
40 % flickor
(10/25)
HT 2016
56 % flickor
(5/9)

7-9
8 % flickor
(1/13)
32 % flickor
(6/19)
0 % flickor
(0/5)

GY
0 % flickor
(0/4)
0 % flickor
(0/5)*

Kommentarer/analys:
För HT-16 fortsätter andelen flickor i åk F-6 att öka.
* Ett fall är troligen ingen kränkning.
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Typ av kränkning
Verbal
HT 2015
VT 2016
HT 2016

9
14
2

Fysisk
10
7
4

Psykosocial
i.u.
1
0

Flera

Text/bild

i.u.
11
6

i.u.
2
3

Kommentarer/analys:
Det framgår tydligare vilka olika typer av kränkningar som förekommit.
Kränkningar på sociala medier har förekommit i fyra fall under HT 2016.
Svårt att göra jämförelser med ett så pass mycket lägre antal rapporterade fall
under HT 2016.
26

Typ av kränkning – flickor/pojkar
Verbal Fysisk Psykosocial
Flickor
Pojkar
-

Flera

Text/bild

i.u.

-

-

-

Kommentarer/analys:
För litet underlag för att ett tillförlitligt resultat ska kunna presenteras.
Tendens till att många väljer alternativet ”flera” vilket skulle kunna indikera
att det inte handlar om enskilda fall utan snarare längre händelseförlopp.

27

Tid/plats
HT 2015
VT 2016
HT 2016

Skoltid
11
30
14

Fritid
7
3
3

Olika
7
0
0

Kommentarer/analys:
Klar övervikt för kränkningar på skoltid.

28

Plats i skolan
Lektionssal

Uppehållsrum

Omklädningsrum

Utomhus

HT 2015

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

VT 2016

8

4

1

6

HT 2016

3

1

0

5

Kommentarer/analys:
Ny information från i våras. I några fall har flera olika platser angetts vilket kan
tyda på att det inte handlar om enskilda händelser.

29

Sedan senaste redovisningen:
-

Sedan årsskiftet 2015-2016 används en ny mall för rapportering av
kränkningar.

-

Nu lättare att få ut tydlig information om t.ex. kön, plats, tid och typ av
kränkningar.

-

Har inneburit ett förtydligande av att det är enskilda kränkande handlingar
som ska anmälas.

-

Färre anmälningar under HT 2016. Motsvarande låga siffror fanns under
HT 2015. Trend?

-

Tendens att rektorer anmäler längre händelseförlopp. Rutinen behöver
förtydligas.

30
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-02-03
Barn- och utbildningsförvaltningen
Björn Österby
0581-811 89
bjorn.osterby@lindesberg.se

Dnr

Barn- och utbildningsnämnden

Trivselenkät 2016
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger
redovisningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I grundskolans årskurs 4 – 9 genomförs årligen en s.k. trivselenkät.
Syftet med denna är att få en bild av elevernas syn på skolan och
undervisningen.
Svarsfrekvensen 2017-02-03 är ca 76 %.
De flesta frågorna har en något ökande andel positiva svar.
2014
94,6
66,9
79,6
83,0
89,1
78,2
91,7

Jag känner mig trygg i skolan.
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.
Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena.
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen.

2015
93,5
67,8
80,3
82,5
89,8
79,7
93,6

2016
94,7
68,1
83,6
82,1
92,5
80,3
93,5

Andel elever som svarat Stämmer ganska bra eller Stämmer helt och hållet.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Björn Österby
Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:
Förvaltningschefen

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr BUF 2016/307-6

2017-02-03
Barn- och utbildningsförvaltningen
Björn Österby
0581-811 89
bjorn.osterby@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Upptagningsområde (antal elever/områdesuppdelning)
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnde tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar vid sammanträdet 2017-02-13 fördelning av
elever vid en förändrad uppdelning av upptagningsområden.
Angivna tal bygger på en uppdelning av upptagningsområden väster
respektive öster om järnvägen.

Björkhaga
Brotorp
Kristina
Annan skola Lbg
Annan huvudman

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

Öster
349
16
83
3
14
465

Väster
14
336
104
5
22
481

Andra NYKO
9
37
16

Ej NYKO
13
4
5

Björn Österby
Utvecklingsstrateg

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang

BUN 2016/28-1
2016-12-29

9

2016-11-28
Barn- och utbildningsnämnden

Rutiner för elevhälsans medicinska insats–
informationshantering och journalföring
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
att anta förvaltningens förslag till rutin.
Ärendebeskrivning
Enligt bilaga framtagen av Christian Kokvik, elevhälsans medicinska
insats, Ann-Marie Naulén Lundin, medicinskt ledningsansvarig
skolsköterska och av IT-avdelningen / kommunarkivet.

Lindesberg 2016-12-30

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Dnr BUN 2016/28-1
2017-02-01

Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsans medicinska insats

Rutiner för
elevhälsans
medicinska insats–
informationshantering
och journalföring

2017
Christian Kokvik,
verksamhetschef,
elevhälsans
medicinska insats
Ann-Marie Naulén
Lundin,
medicinskt
ledningsansvarig
skolsköterska
Kommunarkivet
IT-avdelningen

36
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsans medicinska insats

Inledning
För att styra och leda hälso- och sjukvården behövs klara regler, rutiner och ansvarsfördelning på alla
nivåer. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården (Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS 2005:12]) anger att det ska finnas en
organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt
rutiner för uppföljning. Gällande lagstiftning såsom lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
tydliggör vårdgivarens, verksamhetschefens, skolläkarens och skolsköterskans ansvar inom Elevhälsans
medicinska insats (fortsättningsvis benämnt EMI).
Föreliggande rutin gäller för EMI i Lindesbergs kommun. EMI kan sedan anpassa rutinen till sin
verksamhet såsom beslut i dokumenthanteringsplanen eller lokala överenskommelser med kommunens ITavdelning.
I Rutiner för elevhälsans medicinska insats inom Lindesbergs kommun framställs gällande lagstiftning
inom området som tydliggör vårdgivarens, verksamhetschefens och skolläkarens samt skolsköterskans
ansvar i verksamheten. Dokumentet baseras på lagstiftningen, Verksamhetsplan för EMI inom Lindesbergs
kommun 2014-2016, Metodbok för EMI i Lindesbergs kommun och Örebro kommun, och/eller
kommunövergripande dokument samt lokala vårdprogram. Rutiner för elevhälsans medicinska insats inom
Lindesbergs kommun riktar sig till EMI:s profession och andra berörda internt och externt.
Rutiner för elevhälsans medicinska insats inom Lindesbergs kommun utarbetas och sammanställs av
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (fortsättningsvis benämnt MLA) för EMI i samverkan med
verksamhetschef och berörda inom och utom förvaltningen. Dokumentet revideras en gång per år och/eller
vid behov av MLA i samverkan med verksamhetschef för EMI och berörda inom och utom förvaltningen.
Dokumentet Rutiner för elevhälsans medicinska insats inom Lindesbergs kommun– informationshantering
och journalföring är utformat i tre delar:
1. Informationshantering och journalföring i EMI
2. Ansvarsfördelning
3. Lokala rutiner för informationshantering - och journalföring i EMI

Lindesberg, 2017-02-01

Christian Kokvik
Verksamhetschef
Elevhälsans medicinska insats

Ann-Marie Naulén Lundin
Medicinskt ledningsansvarig
skolsköterska

Kommunarkivet
IT-avdelningen
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Elevhälsans medicinska insats

Innehållsförteckning

Inledning

2

1. Informationshantering och journalföring i EMI
1.1 Informationssäkerhet
1.2 Journal
1.3 Ansvar – hälso- och sjukvårdspersonalen
1.4 Informationssäkerhet
1.5 Journalföring

4
5

6

7
8
8

2. Ansvarsfördelning

11

3. Lokala rutiner för informationshantering – och journalföring i EMI
3.1 Bakgrund
3.2 Informationssäkerhet
3.3 Rutin för kontroll av åtkomst av patientuppgifter
3.4 Lokala rutiner för utlämnande av journalhandling samt sekretess för
uppgift till skydd för underårig i förhållande till vårdnadshavare
3.5 Lindesbergs kommuns dokumenthanteringsplan gällande EMI
3.6 Hantering av elevhälsojournaler
3.7 Digitalt bevarande av journalhandlingar
3.8 Bevarande av pappersjournaler

17
17
17
18

Bilagor

1a Dokument för kontroll av loggar
1b Kontroll av åtkomstlogg i PMO
1c Kontroll av åtkomstlogg i PMO
1 d Dokument efter kontroll av loggar
2 a Rekvisition av elevhälsojournal inom grundskola
2 b Rekvisition av elevhälsojournal till gymnasieskola
3 Leveransreversal
4 Ansvarsförbindelse för behörighet i PMO

24
25
28
34
35

20
21
22
23
31
32
36
37-38
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsans medicinska insats

1. Informationshantering och journalföring i EMI
Patientdatalagen (SFS, 2008:355) trädde i kraft 1 juli 2008 och ersätter patientjournallagen,
vårdregisterlagen och medför även ändringar i sekretesslagen och ställer ökade krav på rutiner kring
säkerhet och åtkomst. Socialstyrelsen utarbetade därtill en ny föreskrift, Informationshantering och
journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS, 2008:14 (M) till patientdatalagen som kompletterar
föreskrifterna (SOSFS, 2005:12; 2008:1). Föreskrifterna innehåller bland annat krav på informationspolicy,
regler om tilldelning av behörighet till åtkomst, regler om kontroll av åtkomst av patientuppgifter samt
regler om innehåll, utformning och hantering av journalhandlingar.
Patientdatalagens syfte enligt 2 § är att




informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser
patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet
Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades
integritet respekteras
Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång
till dem (SFS, 2008:355)

Skyldig att föra patientjournal regleras i 3 kapitlet i patientdatalagen och 1 § anger att vid vård av patienter
ska det föras patientjournal. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för
flera patienter. I patientjournalen enligt i 1kap 3§ ska finnas uppgifter som behövs för vården av honom
eller henne. I 6:e kapitlet finns bestämmelser om direktåtkomst till andra vårdgivares uppgifter om
patienter genom sammanhållen journalföring (SFS, 2008:355).

Ansvar – vårdgivaren
Definition vårdgivare:

Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet
som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare) (SOSFS, 2008:14).

Alla vårdgivare ska utarbeta en informationssäkerhetspolicy som säkerställer att:





Patientuppgifter i vårdgivarens dokumentation är åtkomliga och användbara för den som
är behörig (tillgänglighet)
Patientuppgifterna är oförvanskade (riktighet)
Obehörig inte kan ta del av patientuppgifterna (sekretess)
Det i sådana informationssystem som helt eller delvis automatiserade är möjligt att i
efterhand entydigt kunna härleda utförda aktiviteter till en identifierad användare
(spårbarhet)

Vårdgivaren ska utse minst en person som ansvarar för informationssäkerhetsarbetet och regelbundet
rapporterar granskningar, åtgärder, riskanalyser och förbättringar. Det ska finnas rutiner som
säkerhetskopiering av patientuppgifter. Säkerhetskopiorna ska förvaras på ett betryggande sätt och väl
åtskilda från originalkopiorna (SFS, 2008:355; SOSFS 2008:14).
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1.1 Informationssäkerhet
Lagen (SFS 2008:355) betonar i 4:e kapitlet grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk
åtkomst inom en vårdgivares verksamhet och belyser den inre sekretessen, tilldelning av behörighet för
elektronisk åtkomst samt kontroll av elektronisk åtkomst. Föreskriften (SOSFS 2008:14) anger i andra
kapitlet 1:a § att vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy.
Andra kapitlet anger att 2:a § i informationssäkerhetspolicyn ska säkerställa att:
1. patientuppgifter i vårdgivarens dokumentation är åtkomliga och användbara för den
som är behörig (tillgänglighet),
2. patientuppgifterna är oförvanskade (riktigheten),
3. obehöriga inte ska kunna ta del av patientuppgifterna (sekretess), och
4. det i sådana informationssystem som är helt eller delvis automatiserade är möjligt att i
efterhand entydigt kunna härleda åtgärder till en identifierad användare (spårbarhet)
(SOSFS, 2008:14).
I andra kapitlet 3:e § regleras att vårdgivaren ska utse en eller flera personer som ska ansvara för
informationssäkerhetsarbetet. Den eller de som fått denna uppgift ska minst en gång om året till
vårdgivaren rapportera vilka
 granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse som har gjorts i enlighet med
informationssäkerhetspolicyn,
 riskanalyser som har utförts avseende informationssäkerheten, och
 förbättringsåtgärder som har vidtagits (SOSFS, 2008:14).
Styrning av behörigheter betonas i 6:e § (SOSFS, 2008:14) och anger att vårdgivaren ska ansvara för att det
i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalens och andra
befattningshavares behörigheter begränsas till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård.
Därtill ska vårdgivaren ansvara för att varje användare tilldelas en individuell behörighet för åtkomst av
patientuppgifter. Vårdgivarens beslut om tilldelning av behörighet ska föregås av en behovs- och
riskanalys. Vårdgivaren ska även ansvara för att det finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning
och regelbunden uppföljning av behörigheterna.
Kontroll av åtkomst till patientuppgifter regleras i 11:e § (SOSFS, 2008:14) och där vårdgivaren ska
ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att
1. det av dokumentationen av åtkomsten (loggarna) framgår vilka åtgärder som vidtagits med
patientuppgifterna,
2. det av loggarna framgår vid vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt åtgärderna vidtagits,
3. användarens och patientens identitet framgår av loggarna,
4. systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna görs,
5. genomförda kontroller av loggarna dokumenteras, och
6. loggarna sparas i minst tio år
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16:e § i (SOSFS, 2008:14) anger säkerhetskopiering och avser att vårdgivaren ska ansvara för att det i
ledningssystemet finns rutiner för säkerhetskopiering av patientuppgifter. Av rutinerna ska framgå
1. med vilken periodicitet säkerhetskopiering ska göras,
2. hur länge säkerhetskopiorna ska sparas, och
3. hur ofta återläsningstester ska göras
17:e § reglerar att vårdgivaren även ska ansvara för att säkerhetskopiorna förvaras på ett betryggande sätt
och väl åtskilda från originaluppgifterna (SOSFS, 2008:14).
Dokumentationen av verksamhetschefens uppdrag anges i 18:e § och belyser att verksamhetschefen ska
inom ramen för vårdgivarens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ansvara för
 uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet,
 att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är ändamålsenliga och förenliga
med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares aktuella
arbetsuppgifter,
 att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare är informerade om de
bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter, och
 uppföljning av informationssystemens användning genom regelbunden kontroll av
loggarna (SOSFS, 2008:14)

1.2 Journal
Föreskriften (SOSFS 2008:14) anger i 4:e kapitlet rutiner för patientuppgifternas tillgänglighet, signering
och låsning m.m., utlämnande av patientuppgifter samt förvaring av patientuppgifter.
Patientuppgifternas tillgänglighet regleras i 1:a § och anger att rutinerna för hanteringen av patientuppgifter
ska säkerställa att de uppgifter som är dokumenterande i en patientjournal finns tillgänglig på ett
överskådligt sätt för den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen (SOSFS, 2008:14).
2:a § betonar om en patient motsatt sig att hans eller hennes patientuppgifter görs tillgängliga för den som
arbetar hos en annan vårdenhet, inom en annan vårdprocess eller för en annan vårdgivare än den där
uppgifterna har lämnats ska framgå av dokumentationen att det finns spärrade patientuppgifter (SOSFS,
2008:14).
Signering och låsning m.m. regleras i 3:e § och anger att vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för
signering av journalanteckningar och för bekräftelse av åtgärder som rör patientens vård och behandling
(SOSFS, 2008:14).
4:e § anger hanteringen för rutinerna av patientuppgifter och ska säkerställa att väsentliga
ställningstaganden som rör vård och behandling, förhållningsregler enligt smittskyddslagen (SFS,
2004:168) samt epikriser och andra sammanfattningar av genomförd vård signeras av den som svarar för
uppgiften (SOSFS, 2008:14).
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Därtill ansvarar vårdgivaren för att besluta om undantag för kravet på signering beträffande andra
journalanteckningar än sådana som omnämns i första stycket. Dessa undantag ska framgå av rutinerna för
hantering av patientuppgifter (SOSFS, 2008:14).
I 5:e § regleras rutinerna för hanteringen av att patientuppgifter även ska säkerställa att uppgifterna i
patientjournalen inte kan ändras eller utplånas (låsas) annat än med stöd av bestämmelserna i
patientdatalagen (SFS; 2008: 355). Rutinerna ska vidare säkerställa att uppgifterna låses efter det att de
förts in i patientjournalen, dock senast efter fjorton dagar (SOSFS, 2008:14).
6:e § anger att vårdgivare som är anslutna till ett system för sammanhållen journalföring ska besluta om
gemensamma rutiner för signering och låsning av uppgifter (SOSFS, 2008:14).
7:e § betonar utlämnande av patientuppgifter och reglerar rutinerna för att hanteringen av patientuppgifter
ska säkerställa att uppgifterna kan lämnas ut när förutsättningarna för ett utlämnande är uppfyllda. Det ska
även framgå av rutinerna vem, eller vilka, som har rätt att på vårdgivarens uppdrag fatta beslut om ett
utlämnande (SOSFS, 2008:14).
I den 8:e § regleras att den person som lämnar ut patientuppgifter ska försäkra sig att endast rätt mottagare
tar emot uppgifterna (SOSFS, 2008:14).
Förvaring av patientuppgifter regleras i 9:e § och anger att rutinerna för hanteringen av patientuppgifter ska
säkerställa att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att de är låsbara fram till dess att de får gallras
(SOSFS, 2008:14).
10:e § anger rättelse eller förstöring av patientuppgifter och hur rutinerna ska säkerställa att det går att rätta
eller förstöra de patientuppgifter som enligt åttonde kapitlet 3:e och 4:e § i patientdatalagen (SFS,
2008:355) ska rättas eller förstöras. Detta gäller även om uppgifterna finns lagrade i ett centralt eller lokalt
register inom vården, finns säkerhetskopierade eller är överförbara till något annat medium för lagring
(SOSFS, 2008:14).

1.3 Ansvar – hälso- och sjukvårdspersonalen
Alla har ett personligt ansvar för att värna om informationssäkerheten och den inre sekretessen. De som
arbetar för en vårdgivare ansvarar även för att skydda sitt personliga lösenord och andra hjälpmedel för
kontroll av behörighet.
Du får inte lämna datorer och andra informationsbärare som telefoner eller USB-minnen, på ett sådant sätt
att obehöriga kan ta del av patientuppgifter. Du får endast ta del av de uppgifter som krävs för en god och
säker vård ska kunna ges till enskild patient.
Du har även att ansvar att informera patienten om vilka rättigheter som han eller hon har. Det kan till
exempel gälla möjligheten till direktåtkomst av journalen, rätten till att se varifrån och när
någon läst journalen och möjligheten att spärra uppgifter för andra vårdenheter och vårdgivare (SFS,
2008:355; SOSFS 2008:14).
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1.4 Informationssäkerhet
Hälso- och sjukvårdpersonalens och andra befattningshavares ansvar regleras i 20:e § och anger att den
hälso- och sjukvårdspersonal, entreprenör, uppdragstagare eller annan, som arbetar för en vårdgivare eller
som har slutit avtal med en vårdgivare ska
 ansvar för att personliga lösenord och hjälpmedel för autentisering inte kan bli tillgängliga
för obehöriga
 ansvar för att datorer eller andra informationsbärare som har använts inte lämnas utan att
patientuppgifterna är skyddade från obehörig åtkomst, och
 endast ta del av patientuppgifter, om han eller hon deltar i vården av patienten eller av
något annat ändamål som anges i andra kapitlet 4:e och 5:e § patientdatalagen (SFS,
2008:355) behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården (SOSFS,
2008:14)
Fjärde kapitlet i patientdatalagen (SFS, 208:355) anger i 1:a § den inre sekretessen och betonar att den som
arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon
deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och
sjukvården.
Tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst regleras i 2:a §, fjärde kapitlet och anger att en vårdgivare
ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs
helt eller delvis automatiserats. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SFS, 2008:355).
3:e § i fjärde kapitlet betonar kontroll av elektronisk åtkomst och betonar att en vårdgivare ska se till att
åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserats dokumenteras och kan
kontrolleras. Vårdgivaren ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen
kommer åt sådana uppgifter (SFS, 2008:355).

1.5 Journalföring
Personer som är skyldiga att föra patientjournal anges i tredje kapitlet 3:e § i patientdatalagen och betonar
att skyldig att föra patientjournal är
 den som enligt tredje kapitlet i lagen (SFS, 1998:531 1) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område har legitimation eller särskilt förordnande att utföra ett visst yrke,
 den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska
utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården
eller utför sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde år
legitimerad yrkesutövare, och
 den som är verksam som kurator inom den allmänna hälso- och sjukvården (SFS,
2008:355)

1

Lagen (SFS, 1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område har upphört 2011-01-01 och ersatts med
patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). I föreliggande text hänvisas till (SFS, 1998:531) då föreskriften (SOSFS 2008:14) inte
ändrats.
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Tredje kapitlet i föreskriften anger rutiner för journalföring och 1:a § reglerar att vårdgivaren ska
säkerställa att det finna rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler (SOSFS,
2008:14).
2:a § anger att rutinerna för dokumentationen av patientuppgifterna ska säkerställa att uppgifterna så långt
som möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer och
övriga kodverk (SOSFS, 2008:14).
3:e § reglerar att rutinerna för dokumentation av patientuppgifter även ska säkerställa att patientuppgifterna
kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet (SOSFS, 2008:14).
Uppgifter om en patients identitet m.m. regleras i tredje kapitlet i föreskriften och 4.e § och anger att
rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att
 dokumentationen förses med en tydlig identifikation,
 en patients senast kända adress eller andra kontaktuppgifter finns angivna,
 namnet på den person som svarar för en viss journaluppgift samt även dennes befattning finns
angiven, och
 tidpunkten för varje vårdkontakt som en patient ska ha eller har haft angiven (SOSFS, 2008:14)
Rutinerna för dokumentation anges i 5:e § i tredje kapitlet i föreskriften och betonar rutinerna för att
dokumentationen av patientuppgifter även ska säkerställa att det är möjligt att föra patientjournal när
 en patients identitet inte kan fastställas,
 en patient saknar svenskt personnummer, eller
 en patient har skyddade personuppgifter (SOSFS, 2008:14)
Patientjournalens innehåll regleras i tredje kapitlet 6:e § och anger att rutinerna för dokumentation av
patientuppgifter ska säkerställa att en patientjournal, utöver vad som krävs enligt tredje kapitlet 5-8 :e och
11:e § patientdatalagen (SFS, 2008:355), i förekommande fall innehåller
1. uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar,
2. uppgifter om ordinationer av t ex läkemedel och olika behandlingar,
3. uppgift om förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel,
4. undersökningsresultat,
5. uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen,
6. uppgifter om vårdhygienisk smitta, samt
7. epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård (SOSFS, 2008:14)
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Rutinerna ska vidare säkerställa att patientjournalen innehåller en markering som ger en varning om att en
patient har visat intolerans eller har en överkänslighet som innebär en allvarlig risk för patientens liv eller
hälsa. Markeringen ska göras på ett sådant sätt att den är lätt att uppmärksamma (SOSFS, 2008:14).
7:e § i tredje kapitlet i föreskriften anger att rutinerna för dokumentation av patientuppgifter även ska
säkerställa att patientjournalen innehåller
 uppgifter om lämnade samtycken,
 uppgifter om patientens egna önskemål vad avser vård och behandling,
 de uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende de medicinska produkter som
förskrivits till, utlämnats till eller tillförts en patient,
 utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter, samt
 uppgifter om vårdplanering (SOSFS, 2008:14)
I tredje kapitlet 4:e § i patientdatalagen (SFS, 2008:355) anges ansvar för uppgifter i patientjournal och
anger att den som för patientjournal ansvarar för sina uppgifter i journalen. En patientjournals innehåll
regleras tredje kapitlet i patientdatalagen (SFS, 2008:355) 5:e § och anger att en patientjournal får innehålla
endast de uppgifter som behövs för de ändamål som anges i andra kapitlet 4:e § första stycket 1 och 2.
6:e § i tredje kapitlet anger att en patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker
vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla
1. uppgift om en patients identitet,
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
3. uppgift om ställd diagnos och anledningen till mer betydande åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som
gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad
medicinsk bedömning (SFS, 2008:355)
Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när
anteckningen gjordes. I tredje kapitlet 7:e § i patientdatalagen anges utöver vad som föreskrivits i 5 och 6 §
att en patientjournal får innehålla de uppgifter som enligt lag eller annan författning ska antecknas i en
patientjournal (SFS, 2008:355).
8:e § i tredje kapitlet anger att om en patient anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig eller
missvisande, ska det antecknas i journalen (SFS, 2008:355).
I tredje kapitlet 9:e § i betonas att uppgifter som ska antecknas enligt 6-8:e § ska föras in i patientjournalen
så snart som möjligt. 10:e § i tredje kapitlet anger att en journalanteckning ska, om det inte finns något
synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften (SFS, 2008:355).
I tredje kapitlet 11:e § i patientdatalagen regleras att om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av
handlingen har lämnats ut till någon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har fått handlingen,
avskriften eller kopian och när den har lämnats ut. Detta gäller dock inte utlämnande genom direktåtkomst
(SFS, 2008:355).
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2. Ansvarsfördelning
Nivå

Informationssäkerhet 2

Journalföring

Vårdgivaren 3

Rutiner för informationssäkerhet har
överlåtits till verksamhetschef för EMI i
samverkan med MLA och
verksamhetsansvariga inom förvaltningen.
Verksamhetschef för EMI överlåter till
andra verksamheter och/eller gentemot
andra enheter eller medarbetare inom
förvaltningen att ansvara för delar av
informationssäkerheten och journalföringen

Rutiner för journalföring har överlåtits till
verksamhetschef för EMI i samverkan med
MLA och verksamhetsansvariga inom
förvaltningen. Verksamhetschef för EMI
överlåter till andra verksamheter och/eller
gentemot andra enheter eller medarbetare
inom förvaltningen att ansvara för delar av
informationssäkerheten och journalföringen

Vårdgivaren utser en verksamhetschef dels
med ansvar för specificerade uppgifter som
är författningsreglerade och dels för de
uppgifter vårdgivaren bestämmer
I föreliggande kommun har
nämnden/förvaltningschefen utsett
verksamhetschef för EMI att utarbeta
rutiner och riktlinjer för
patientsäkerhetsarbetet och kvalitetsarbetet
i EMI. Detta sker i samverkan med MLA
samt verksamhetsansvariga inom och utom
förvaltningen
Förvaltningschef 4

Lokal rutin finns i föreliggande kommun
för utlämnande av journalhandling samt
sekretess för uppgift till skydd för
minderårig och sekretess mellan barn och
vårdnadshavare (Dagson & Lundquist,
2012; Delegationsordningen för Barn- och
utbildningsnämnden, 2010).

Verksamhetschef för EMI 5

Lokala rutiner att användare av systemet
ges erforderlig kompetens i
datajournalsystemet (PMO).

Verksamhetschefen har det samlade
ledningsansvaret och detta kan inte
överlåtas till annan befattningshavare (SFS
1982:763). I föreliggande kommun har
nämnden/förvaltningschef utsett
verksamhetschef för EMI

Informationssäkerhetspolicyn ska säkerställa tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet vilket används i informationssäkerheten i de olika
nivåerna i den lokala rutinen (SOSFS, 2008:14).
3
Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat
vårdgivare) (SOSFS, 2008:14).
4
I föreliggande rutin benämns förvaltningschef och bildningschef med förvaltningschef.
5
Befattningshavare som svarar för verksamheten (SOSFS, 2008:14). Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef som ska svara
för verksamheten och ha det samlade ledningsansvaret så att kraven på säkerhet och kvalitet uppfylls (SFS, 1982:763; SOSFS; 1997:8).
2
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Nivå

Informationssäkerhet

Journalföring

Verksamhetschef för EMI

Tillgänglighet

Rutiner för journalföring

Verksamhetschefen för EMI utarbetar
rutiner och riktlinjer för
patientsäkerhetsarbetet och kvalitetsarbetet.
Detta sker i samverkan med MLA och
verksamhetsansvariga inom och utom
förvaltningen.

Rutinen säkerställer att patientuppgifter i
vårdgivarens dokumentation är åtkomliga
och användbara för den som är behörig.

CGM ansvarar för att datajournalsystemet
(PMO) möjliggör för verksamhetschef för
EMI att följa lagar och föreskrifter gällande
tillgänglighet, riktighet, sekretess och
spårbarhet.

Verksamhetschefen har det samlade
ledningsansvaret och detta kan inte
överlåtas till annan befattningshavare.
Verksamhetschefen för EMI ska inom
ramen för vårdgivarens ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet ansvara för
uppföljning av patientuppgifternas kvalitet
och ändamålsenlighet. Att utdelade
behörigheter för åtkomst till
patientuppgifter är ändamålsenliga och
förenliga med hälso- och
sjukvårdspersonalens och andra
befattningshavares aktuella arbetsuppgifter.
Att hälso- och sjukvårdspersonalen och
andra befattningshavare är informerade om
bestämmelser som gäller för hantering av
patientuppgifter.

Beslut och tilldelning av behörighet har
föregåtts av en behovs- och riskanalys
vilket i föreliggande kommun innebär att
varje användare har tilldelats en individuell
behörighet inom sitt verksamhetsområde 6.
Det finns rutiner för tilldelning, förändring,
borttagning och regelbunden uppföljning av
behörigheterna. Uppgiften utförs av
systemadministratören.
Riktighet
Rutinen säkerställer att patientuppgifterna
är oförvanskade. I föreliggande kommun
finns rutin för patientuppgifternas
riktighet 7. Behovs- och riskanalysen
innebär att verksamhetschef för EMI
kontrollerar loggarna 2 gånger per termin
och vid förekommen anledning
(bilaga 1 a+b).
Kontrollen dokumenteras.
Sekretess
Rutinen säkerställer att obehöriga inte ska
kunna ta del av patientuppgifterna. Behovsoch riskanalysen i föreliggande kommun
innebär att varje användare har tilldelats en
individuell behörighet för åtkomst av
patientuppgifter.
Spårbarhet
Rutinen säkerställer att det i sådana
informationssystem som är helt eller delvis
automatiserade är möjligt att i efterhand
entydigt kunna härleda åtgärder till
identifierad användare.
MLA för EMI utför kontroll av loggar 2
gånger per termin och vid förekommen
anledning (bilaga 1 a+b).

Dokumentation av patientuppgifter ska
säkerställa att uppgifterna så långt möjligt
dokumenteras med hjälp av nationellt
fastställda begrepp och termer,
klassifikationer och övriga kodverk.
Verksamhetschef för EMI överlåter till
systemadministratör att de sökord som
används överensstämmer med nationellt
fastställda begrepp och termer.
Klassifikationer och övriga kodverk anger
att rutinerna för dokumentation av
patientuppgifter ska även säkerställa att
patientjournalen utgör ett underlag för
uppföljning av vårdens resultat och kvalitet.
Uppgifter om patientens identitet regleras
och säkerställs genom rutinen för
informationssäkerhet.
Rutiner för dokumentation av
patientuppgifter
Detta säkerställs genom rutinen för
informationssäkerhet.
Rutiner för hantering av
patientuppgifter och utlämnande av
patientuppgifter
Detta säkerställs genom lokal rutin för
utlämnande av journalhandling samt
sekretess för uppgift till skydd för
minderårig och sekretess mellan barn och
vårdnadshavare (sid. 24).
Förvaring av patientuppgifter och
rättelse eller förstöring av
patientuppgifter
Detta säkerställs genom rutinen för
informationssäkerhet.

6

Detta kan innebära att det kan finnas flera behörigheter inom samma verksamhetsområde.
Det innebär åtkomsten av loggarna såsom vilka åtgärder som vidtagits med patientuppgifterna, vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt åtgärderna vidtagits, användarens och patientens
identitet framgår av loggarna, att systematiska och återkommande kontroller görs av loggarna, att genomförda kontroller dokumenteras samt att loggarna sparas i minst 10 år.
7
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Nivå

Informationssäkerhet

IT-avdelningen

Tillgänglighet

IT-avdelningen säkerställer att
informationssäkerheten överensstämmer
med gällande lagar och föreskrifter.

Rutinen säkerställer att patientuppgifter i
vårdgivarens dokumentation är åtkomliga
och användbara för den som är behörig:

En tidigare behovs- och riskanalys gällande
den datorbaserade dokumentationen ledde
fram till lokala rutiner mellan ITavdelningen och EMI i föreliggande
kommun.

Vid nyanställning fyller verksamhetschef
för gymnasiet och enhetschef för
elevhälsan i en behörighetsbeställning till
kommunens Intranät för systemanvändaren
som skickas till IT-avdelningen. Avtal
skrivs om användning av IT-konto.

Journalföring

IT-avdelningen uppgraderar systemet när
systemadministratör begär detta.
Spårbarhet
Rutinen säkerställer att det i sådana
informationssystem som är helt eller delvis
automatiserade är möjligt att i efterhand
entydigt kunna härleda åtgärder till
identifierad användare:
Server och backup finns på IT-avdelningen.
Backup görs en gång per dygn och sparas 3
månader tillbaka.

Nivå

Informationssäkerhet

Journalföring

CompuGroup Medical Sweden [CGM]

CGM ansvarar för att datajournalsystemet
(PMO) möjliggör att följa lagar och
föreskrifter gällande tillgänglighet,
riktighet, sekretess och spårbarhet.

CGM ansvarar för att datajournalsystemet
(PMO) möjliggör att följa lagar och
föreskrifter gällande tillgänglighet,
riktighet, sekretess och spårbarhet.

CGM säkerställer att i händelse av byte av
leverantör finns exportmöjligheter så att
ingen information går förlorad.

CGM ansvarar för att datajournalsystemet
(PMO) möjliggör för
systemadministratörerna att följa lagar och
föreskrifter gällande tillgänglighet,
riktighet, sekretess och spårbarhet.

Systemadministratör

Tillgänglighet

Finns inom EMI verksamhet och ansvarar
för delar av datajournalen (PMO).
Systemadministratören ansvarar för
tilldelning, förändring, borttagning och
regelbunden uppföljning av behörigheterna.

Systemadministratören ger tillgänglighet
till den som har adekvat kompetens i
datajournalsystemet (PMO). Innan
behörighet till systemet ges skrivs avtal
”ansvarsförbindelse för behörighet i PMO”.
Avtalet förvaras hos
systemadministratören.

Systemadministratören ansvarar för att
patentuppgifter dokumenteras så långt
möjligt med hjälp av nationellt fastställda
begrepp och termer, klassifikationer och
övriga kodverk.

CGM säkerställer att
informationssäkerheten överensstämmer
med gällande lagar och föreskrifter.

Systemadministratören ansvarar för att
datajournalen (PMO) uppfyller hög
patientsäkerhet och kvalitet mot bakgrund
av gällande lagstiftning

Systemadministratören ansvarar för
information gällande förändringar i
datajournalsystemet (PMO) till
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systemanvändare, verksamhetschef och
MLA inom EMI. Samverkan och samarbete
sker mellan IT-avdelningen och
systemadministratören gällande
information och uppgraderingar kring
datajournalsystemet (PMO).
Det är systemadministratörens uppgift att
bevaka uppdateringar från CGM.
Riktighet
Systemadministratören ansvarar för att
uppgifterna i patientjournalen inte kan
ändras eller utplånas (låsas, en tidsspärr
läggs in i systemet). Rutinen säkerställer att
uppgifterna låses efter att de förts in i
patientjournalen, dock senast efter 14
dagar.
Systemadministratören ansvarar för att
uppgifterna i kommunens elevregistrerings
system IST samkörs md PMO och
uppdateras var 14: e dag och/eller vid
behov. Inläsningen görs av
systemadministratören. IT-avdelningen
finns behjälplig för EMI vid frågor.
Sekretess
Systemadministratören ansvarar för att
datajournalsystemet endast är tillgängligt
för aktiva/behöriga användare inom sina
respektive verksamhetsområden genom att
rättighetsmässigt begränsa filåtkomsten till
databasen.
Spårbarhet
Systemadministratören har särskild
inloggning i datajournalsystemet (PMO)
utifrån sitt uppdrag som
systemadministratör.
MLA har särskild inloggning i
datajournalsystemet (PMO) utifrån
loggkontroll.

Nivå

Informationssäkerhet

Journalföring

Systemanvändare

Tillgänglighet

Rutiner för journalföring:

Skolläkare och skolsköterskor inom barnoch utbildningsförvaltningen.

Systemanvändaren ansvarar för att kontakta
systemadministratören vid problem
gällande användandet av
datajournalsystemet (PMO).

Systemanvändarna ansvarar för att
följa de rutiner som finns och dokumentera
med hjälp av nationellt fastställda begrepp
och termer, klassifikationer och övriga
kodverk.

Systemanvändares ansvar är att ta del av
erforderlig kunskap och förändringar inom
datajournalsystemet (PMO).

Systemanvändaren ansvarar för att inte
lämna dator och andra informationsbärare
som telefoner eller USB-minnen på ett
sådant sätt att obehöriga kan ta del av
patientuppgifter.
Riktighet

Patientens identitet vid journalföring är
säkerställd vid användandet av (PMO)
Detta säkerställs också genom rutinen för
informationssäkerhet. Patientjournalens
innehåll säkerställs genom att dokumentera
i färdigställda moduler.
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Systemanvändaren ansvarar för att
signering sker inom erforderliga 14 dagar.
Signering ska alltid ske av den som
ansvarar för uppgiften.
Sekretess
Systemanvändaren ansvarar för att skydda
sina personliga lösenord och andra
hjälpmedel för kontroll av behörighet
Systemanvändaren tar endast del av de
uppgifter som krävs för en god och säker
vård ska kunna ges till enskild patient.
Spårbarhet
Systemanvändaren har särskild inloggning i
datajournalsystemet (PMO) utifrån sitt
uppdrag som systemanvändare.
Systemanvändaren informeras via
ansvarsförbindelsen som undertecknas att
alla åtgärder som utförs i PMO loggas samt
att loggarna kontrolleras.

En patientjournal ska innehålla uppgifter
om:
 uppgifter om aktuellt
hälsotillstånd och medicinska
bedömningar,
 uppgifter om ordinationer av
t.ex. läkemedel och olika
behandlingar,
 uppgift om förskrivningsorsak
vid ordination av läkemedel,
 undersökningsresultat,
 uppgifter om överkänslighet för
läkemedel eller vissa ämnen,
 uppgifter om vårdhygienisk
smitta, samt
 epikris och andra
sammanfattningar av genomförd
vård
 uppgifter om lämnade
samtycken,
 uppgifter om patientens egna
önskemål vad avser vård och
behandling,
 de uppgifter som behövs för att
tillgodose spårbarhet avseende
de medicinska produkter som
förskrivits till, utlämnats till eller
tillförts en patient,
 utfärdade intyg och remisser och
andra inkommande och utgående
uppgifter, samt
 uppgifter om vårdplanering
Rutiner för hantering av
patientuppgifter
Systemanvändarna ansvarar för att
journalanteckningarna blir signerande
innan uppgifterna låses efter en viss tid
efter det att de förts in i patientjournalen
(14 dagar). Signerade patientuppgifter i
patientjournalen ska inte kunna ändras eller
utplånas annat än med stöd av
bestämmelserna i patientdatalagen. Vid
strykning i PMO sparas den tidigare
versionen av journalposten.
För radering av journalpost görs ansökan
hos IVO Webbadress:
www.ivo.se/for-privatpersoner/ansokanom-journalforstoring/
och det är endast den vårdnadshavare/elev
(under 18 år) i vars journal som
journalposten finns i eller den elev (över 18
år) som det handlar om som kan ansöka om
radering av journalpost. Kontakta
systemadministratör vid ansökan om
radering av journalpost.
Systemanvändaren ansvarar för att rutin för
utlämnande av journalhandling samt
sekretess för uppgift till skydd för
minderårig och sekretess mellan barn och
vårdnadshavare (sid. 24) efterföljs samt att
patientuppgifter lämnas till rätt mottagare.
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Förvaring och rättelser av patientuppgifter:
Detta säkerställs genom att
systemanvändaren använder
datajournalssystem (PMO).
För pappersjournaler gäller att de finns i
låsbara brandsäkra journalskåp.
Pappershandlingar som tillhör journaler kan
gallras efter inskanning till till
datajournalsystemet (PMO), enligt
kommunens dokumenthanteringsplan
gällande EMI. Det är viktigt att kontrollera
att dokumentet är läsbart efter
inskanning.

Nivå
Kommunarkivet
Kommunarkivet ansvarar för att förmedla
förändringar i gällande lagar och
föreskrifter gällande arkivlagstiftning och
fungerar som råd och stöd vid arkivfrågor
och informationshantering.
Kommunarkivet har ansvaret för
slutarkiverade pappersjournaler.

Informationssäkerhet

Journalföring
Skolsköterska och kommunarkivet
samarbetar vid utlämnande/förfrågningar
av arkiverade pappersjournaler.
Skolsköterska och kommunarkivet
samarbetar vid avlämnande för
slutarkivering av pappersjournaler äldre än
5 år.
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3. Lokala rutiner för informationshantering - och journalföring
i EMI
3.1 Bakgrund
EMI är en del av hälso- och sjukvården vilket innebär att det regelsystem som gäller för sjukvården även
gäller för EMI. Rutiner för informationshantering och journalföring i EMI regleras på nationell nivå av
(SFS, 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2008:14). Även arkivlagen (1990:782) beaktas
för att säkerställa långtidsbevaring och slutarkivering.
Vårdgivaren, det vill säga Lindesbergs kommun, under vilken EMI verksamhet lyder skall utse en
verksamhetschef dels med ansvar för specificerade uppgifter som är författningsreglerade och dels för de
uppgifter som vårdgivaren bestämmer. Inom all hälso- och sjukvård ska finnas en verksamhetschef som ska
svara för verksamheten och ha det samlade ledningsansvaret så att kraven på säkerhet och kvalitet uppfylls.
I föreliggande kommun har nämnden utsett verksamhetschefen för EMI att utarbeta rutiner och riktlinjer
för patientsäkerhet och kvalitetsarbetet i EMI. Föreliggande rutin har utarbetats tillsammans med
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska i samarbete med kommunarkivet. Verksamhetschefen har det
samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas till annan befattningshavare. Verksamhetschefen
uppdrar till annan befattningshavare att fullgöra enskilda ledningsuppgifter med stöd av 30 § i hälso- och
sjukvårdslagen.
Samverkan och samarbete mellan verksamheter och/eller gentemot andra enheter (IT-avdelningen,
CompuGroup Medical [CGM], kommunarkivet) och nivåer (Vårdgivaren, förvaltningschef,
verksamhetschef för EMI, systemadministratör och systemanvändare) och ansvarsområden (IT,
kommunarkivet och EMI) är betydelsefullt för att uppnå målen med utgångspunkt i lagar och föreskrifter.
Det innebär att frågan om informationshantering och journalföring bör lyftas vid befintliga
samverkansmöten inom organisationen. Vårdutveckling och kvalitetsuppföljning sker bland annat via
EMI:s verksamhetsplan och/eller verksamhetsberättelse samt patientsäkerhetsberättelse.
Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse revideras en gång per år, verksamhetsplan vart annat
år.

3.2 Informationssäkerhet

Styrningen av behörigheter anger att vårdgivaren ska ansvara för att det finns rutiner för att det i
ledningssystemet som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalens (skolsköterskor/skolläkare)
behörigheter begränsas till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård. Därtill ska vårdgivaren
ansvara för att varje användare tilldelas en individuell behörighet för åtkomst av patientuppgifter.
Vårdgivarens beslut om tilldelning av behörighet ska föregås av en behovs- och riskanalys. Vårdgivaren
ska även ansvara för att det finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden
uppföljning av behörigheterna.
Kontroll av åtkomst till patientuppgifter regleras i 11:e § (SOSFS, 2008:14) och där vårdgivaren ska
ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att


det av dokumentationen av åtkomsten (loggarna) framgår vilka åtgärder som vidtagits med
patientuppgifterna



det av loggarna framgår vid vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt åtgärderna vidtagits



användarens identitet framgår av loggarna



systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna görs



genomförda kontroller av loggarna dokumenteras
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16:e § i (SOSFS, 2008:14) anger säkerhetskopiering och avser att vårdgivaren ska ansvara för att det i
ledningssystemet finns rutiner för säkerhetskopiering av patientuppgifter. Av rutinerna ska framgå


med vilken periodicitet säkerhetskopiering ska göras



hur länge säkerhetskopiorna ska sparas



hur ofta återläsningstester ska göras

17:e § reglerar att vårdgivaren även ska ansvara för att säkerhetskopiorna förvaras på ett betryggande sätt
och väl åtskilda från originaluppgifterna (SOSFS, 2008:14). Dokumentationen av verksamhetschefens
uppdrag anges i 18:e § och belyser att verksamhetschefen ska inom ramen för vårdgivarens ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet ansvara för


uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet



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



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



uppföljning av informationssystemens användning genom regelbunden kontroll av loggarna

3.3 Rutin för kontroll av åtkomst av patientuppgifter

Intentionen med kontrollen av åtkomst till patientuppgifter (loggar) är att kunna tillse obehörig eller försök
till obehörig åtkomst av elevernas journaler i PMO.
Systemanvändaren informeras via ansvarsförbindelsen (bilaga 4) som undertecknas av användaren att alla
åtgärder som utförs i PMO loggas samt att loggarna kontrolleras. Verksamhetschef för EMI i samarbete
med MLA utför kontroll av loggar 2 gånger per termin och vid förekommen anledning. Om incidenter om
obehörig eller försök till obehörig åtkomst skett och inte överensstämmer med gällande lagstiftning och
rutiner för Lindesbergs kommun har verksamhetschefen för EMI skyldighet att rapportera händelsen och
vidta åtgärder. Vid misstanke om brott kan loggfilerna komma att lämnas ut till berörd myndighet.
Rutin för kontroll av åtkomst av patientuppgifter (loggar) i PMO


Åtkomstloggen för skolsköterskor/skolläkare kontrolleras 2 gånger per termin av MLA och genomgång av
åtkomstloggarna avser 1 månad. MLA väljer månadsintervallet.



Två systemanvändare (skolsköterska/skolläkare)kontrolleras 2 gånger per termin. Dessa väljs slumpmässigt
ut, vilket innebär att systemanvändaren kan kontrolleras vid flera tillfällen. Är MLA för EMI föremål för
loggåtkomst så överlämnas ärendet till systemadministratören.



På förekommen anledning kan specifika elever och systemanvändare kontrolleras om uppgifter gällande
åtkomst av patientuppgifter (loggar) skett.



Utan anmärkning: Systemanvändaren informeras skriftligt och muntligt av verksamhetschef för EMI om att
kontroll skett av dennes loggar på blankett – ”Dokument för kontroll av loggar (datajournal, PMO)” (bilaga 1
a).
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 Vid anmärkning: Systemanvändaren informeras skriftligt och muntligt att försök till eller att obehörig
åtkomst skett av elevs journal på blankett – ”Kontroll av åtkomstlogg i PMO” och ”Kontroll av åtkomstlogg i
PMO för”(bilaga 1b).


Om incidenter om obehörig eller försök till obehörig åtkomst skett och inte överensstämmer med gällande
lagstiftning och rutiner för Lindesbergs kommun har verksamhetschefen för EMI skyldighet att rapportera
händelsen och vidta åtgärder (se Rutiner vid misstanke om obehörig eller försök till obehörig åtkomst skett av
elevers journaler i PMO).



Dokumentationen förvaras av verksamhetschef för EMI.

Rutiner vid misstanke om obehörig eller försök till obehörig åtkomst skett av elevers
journaler i PMO


Vid anmärkning: systemanvändaren tillfrågas om orsak (Bilaga 1 d).



Om förklaring inte kan ges till obehörig eller försök till obehörig åtkomst av elevs journal kan sekretessbrott
misstänkas.



Verksamhetschef för EMI kontrollerar loggåtkomst med hjälp av systemadministratör.



Sekretess föreligger för personal som handhar eller kommer i kontakt med uppgifter gällande åtkomst av
patientuppgifter (loggar). Verksamhetschef för EMI eller MLA ansvarar för dokumentationen av alla
åtgärder som vidtas. Anmälan diarieförs.



Vid misstanke om sekretessbrott tar enhetschefen för elevhälsan tillika verksamhetschef för EMI kontakt
med polisen för anmälan. Vid misstanke om brott kan loggåtkomsten (loggfilerna) komma att lämnas ut till
rättsskipande myndighet. Sekretess föreligger för personal som handhar eller kommer i kontakt med
uppgifter gällande åtkomst av patientuppgifter (loggar).
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Dokument för kontroll av loggar (datajournal, PMO)

Bilaga 1 a

Kontroll av åtkomstlogg i PMO
Vid loggkontrollen den ______________har skolsköterskan/ skolläkare
________________________
kontrollerats.
Kontrollen har genomförts i syfte att se om vårdrelation finns till eleverna så att obehörig eller

försök till obehörig åtkomst av elevernas journaler i PMO inte skett.

Åtkomstkontroll av loggar har skett under en månad mellan den ________________ och
_______________
Ansvariga för uttag av åtkomstloggar är:__________________________________________
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Åtkomstkontrollen för skolsköterskan/skolläkaren ________________________________visar på att det
finns en vårdrelation till eleverna i deras journaler.
Ansvarig för kontroll av åtkomstloggar är verksamhetschef för EMI
Datum _____________

_______________________________________________________________
Verksamhetschef för EMI
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Kontroll av åtkomstlogg i PMO

Bilaga 1 b

Vid loggkontrollen den ______________har skolsköterskan/ skolläkaren
___________________kontrollerats.
Kontrollen har genomförts i syfte att se om vårdrelation finns till eleverna så att obehörig eller
försök till obehörig åtkomst av elevernas journaler i PMO inte skett.
I ditt fall finns INTE dokumentation i journalerna på en aktuell vårdrelation till eleven.
Undertecknad önskar på medföljande dokument (bilaga 1 d) att orsak anges till varför obehörig
eller försök till obehörig åtkomst skett av elevens journal. Dokumentet skickas till
verksamhetschef för EMI. Skolsköterskan/skolläkaren får ta del av elevens journal för att kunna
ange orsak till varför obehörig eller försök till obehörigt intrång skett för att ge en förklaring till
händelsen.

__________________________________________
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

_________________________________________________
Verksamhetschef för EMI
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Kontroll av åtkomstlogg i PMO för

Bilaga 1 c

Skolsköterska/skolläkare__________________________________________________________________
Skolor________________________________________________________________________________
_

Åtkomstkontroll av loggar har skett under en månad mellan den ________________ och
____________

Elev

Skola

Klass

Skolår

Vårdrelation
Finns

Finns inte

Om vårdrelation
inte finns – ange
orsak till åtkomst
i journal
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Dokument efter kontroll av åtkomstlogg i PMO

Bilaga 1 d

Vid loggkontrollen den ______________har skolsköterskan/ skolläkaren
___________________kontrollerats.
Kontrollen har genomförts i syfte att se om vårdrelation finns till eleverna så att obehörig eller
försök till obehörig åtkomst av elevernas journaler i PMO inte skett.
I ditt fall finns INTE dokumentation i journalerna på en aktuell vårdrelation till eleven:
Namn: _______________________________________________
Personnummer: _______________________________________
Undertecknad önskar på detta dokument att orsak anges till varför obehörig eller försök till
obehörig åtkomst skett av elevens journal.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Detta dokument skickas till verksamhetschef för EMI.
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3.4 Lokala rutiner för utlämnande av journalhandling samt sekretess för uppgift till
skydd för underårig i förhållande till vårdnadshavare
Vem ska pröva om journalhandlingar ska lämnas ut?
I första hand prövas detta av den som ansvarar för journalhandlingen det vill säga EMI. Vid tveksamhet
skall frågan överföras för beslut till förvaltningschefen i barn- och utbildningsförvaltningen. EMI lämnar en
muntlig föredragning till förvaltningschefen som sedan tar ställning till om handlingen lämnas ut eller inte
utifrån föredragningen. Förvaltningschefen lyder under samma sekretess som EMI. Förvaltningschefen
delger även berörda hur överklagan sker om handlingen inte lämnas ut (Delegationsordning för Barn- och
utbildningsnämnden, 2010 & figur 1).
Sekretess för uppgift till skydd för underårig i förhållande till vårdnadshavare
Av 12 kapitlet 3 § i offentlighets- och sekretesslag framgår att sekretess till skydd för enskild gäller, om
den enskilde är underårig även i förhållande till vårdnadshavaren. Om det kan antas att den underåriga lider
betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Denna bestämmelse skall ses som en
undantagsbestämmelse och det skall kunna antas att barnet tar allvarlig skada av att en uppgift lämnas ut
till vårdnadshavaren. Om Sekretess till skydd för underårig i förhållande till vårdnadshavare fattas skall
beslutet fattas av förvaltningschefen i barn- och utbildningsförvaltningen (Delegationsordning för Barnoch utbildningsnämnden, 2010).
Figur 1. Handläggning av utlämnande av journalhandling samt sekretess för uppgift till skydd för underårig i
förhållande till vårdnadshavare

Beslut på vem som får ta beslutet finns dokumenterat
i delegationsordningen för barn- och
utbildningsnämnden, 2010
I första hand prövas beslutet av att lämna ut
journalhandlingar av EMI som ansvarar för
elevhälsovårdsjournalen

Avslår även EMI begäran att lämna ut
journalhandling överförs frågan för beslut till
förvaltningschefen efter muntlig föredragning
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3.5 Lindesbergs kommuns dokumenthanteringsplan gällande Elevhälsans Medicinska Insats

Journaler

Efter inskanning till PMO kan pappershandlingar tillhörande digitala elevhälsojournaler gallras. Kontrollera att hela dokumentet är läsbart efter
inskanning. Journalhandlingar ska alltid skannas in i formatet PDF/A. I fall där dokumentationen är i färg och färgen är av betydelse för att rätt
förstå handlingen, ska handlingen skannas in i färg.
Handlingstyp

Förvaring

Bevara/gallra

Anmärkning

Slutarkivering

Elevhälsojournal, digital

Journalföringssystemet PMO

Bevaras* se anmärkning

*Pappershandlingar tillhörande
digitalt upprättade
elevhälsojournaler skannas in i
formatet PDF/A 8, samt i färg,
och sedan tillföras till
elevhälsojournalen i PMO.

Digitala elevhälsojournaler
bevaras i PMO:s arkivbox i
avvaktan på digital långtidsbevaring/e-arkivering.

Efter inskanning till PMO kan
pappershandlingar gallras.
Kontrollera alltid läsbarheten
på den digitala handlingen
innan gallring av
pappershandlingar.
Elevhälsojournal, papper

Skolsköterskans närarkiv

Bevaras

5 år efter sista anteckning
skickas elevhälsojournalen till
kommunarkivet.

8

PDF/A begränsar PDF genom att förbjuda vissa funktioner som finns i PDF i syfte att säkerställa att dokumentet kan visas och användas för obestämd framtid.
Källa: https://riksarkivet.se/pdfa#2
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Handlingstyp

Förvaring

Bevara/gallra

Anmärkning

Slutarkivering

Lånad
Barnhälsovårdsjournal

Arkivskåp hos skolsköterska

Skickas till
Landstingsarkivet efter
avslutad skolgång, senast
när eleven slutat årskurs 9

Innan elevhälsojournalen
förs över från skolår 9 till
gymnasieskolan scannas
vaccinationsuppgifter från
BVC-journalen till den
digitala elevhälsojournalen.

Skickas till
Landstingsarkivet efter
avslutad skolgång, senast
när eleven slutat årskurs 9

Slutarkivering

Inkommande/utgående kommunikation
Handlingstyp

Förvaring

Bevara/gallra

Anmärkning

Inkommen/utgående
kommunikation av betydelse
mellan vårdnadshavare och
EMI, samt kommunikation
med verksamhetschef för
EMI, oavsett form (t.ex. epost, brev)

Diariet

Bevaras

Diarieförs enligt skolans
rutin och sekretessmarkeras.

Inkommen/utgående
kommunikation av tillfällig
eller ringa betydelse, oavsett
form (t.ex. e-post, brev)

Valfri

Gallras vid inaktualitet

Eventuell notering i journal.

Slutarkiveras ej

Utgående handling till annan
myndighet, ex
socialtjänsteanmälan

Journalföringssystemet PMO

Bevaras i PMO, kopia
skickas

Diarieförs enligt skolans
rutin och sekretessmarkeras.
Notering om diarienummer
förs i journal.

Se elevhälsojournal

Notering om diarienummer
förs i journal.
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Övriga handlingar inom EMI
Handlingstyp

Förvaring

Bevara/gallra

Arbetsmaterial, t.ex.
anteckningar av tillfällig
eller ringa betydelse

Valfri

Gallras vid inaktualitet

Verksamhetsplan
Patientsäkerhetsberättelse
Verksamhetsberättelse

Nämndsekreterare

Bevaras* se anmärkning

Anmärkning

Slutarkivering
Slutarkiveras ej

Skickas till
nämndsekreterare, och
arkiveras som diarieförda
ärendehandlingar under
Barn- och Utbildningsnämnden

Sköts av nämndsekreterare
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3.6 Hantering av elevhälsojournaler

Patient/elevjournaler är i huvudsak avsedda att vara ett stöd för den eller de personer som ansvarar för
patientens/elevens vård. Det utgör också ett arbetsverktyg eller underlag för bedömning av de åtgärder som
kan behöva vidtas av någon som inte tidigare har träffat patienten/eleven. Den är också ett viktigt
instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom EMI och har stor betydelse
som underlag för t.ex. forskningen.
Kopior på journaler följer eleven från en skola till en annan. Hög kvalitet i journalföringen eftersträvas.
Hänsyn måste tas till offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och patientdatalagen.
Elevhälsojournalerna ska slutarkiveras i den kommun där eleven avslutade sin skolgång (grundskolan eller
gymnasiet) oavsett var journalen upprättades.
Kopior av journaler
Kopior av journalen kan överlämnas till annan vårdgivare efter samtycke från vårdnadshavare eller eleven
om den sistnämnde är mogen att själv fatta beslut. En notering om var kopiorna skickats ska göras i
originaljournalen.
Samtycke vid överföring av journaler
Samtycke enligt Offentlighets- och Sekretesslagen (SFS, 2009:400) kap. 12:2-3 krävs för att man ska få
föra över elevhälsojournalerna mellan två allmänna och offentliga vårdgivare. Samtycket ska komma från
vårdnadshavare eller eleven om den sistnämnde är mogen att själv fatta beslut.
Barnhälsovårdsjournaler (BVC-journaler)
BVC-sköterskan begär ett samtycke från vårdnadshavaren att skolan får låna BVC-journalen (original) från
Region Örebro län under barnets grundskoletid. BVC-journalen i sin helhet följer eleven under sin
grundskoletid tillsammans med elevhälsojournalerna. Den lämnas över till EMI före hälsobesöket vid 6 år.
Anteckningar i lånejournalen får ej göras.
Innan elevhälsojournalen förs över från skolår 9 till gymnasieskolan kopieras vaccinationsuppgifter från
BVC-journalen, om detta inte gjorts tidigare. Papperskopian ska därefter förstöras.
Region Örebro Län överför BVC-journalerna till EMI som ett lån.
BVC-journalen sänds därför direkt efter avslutad grundskola tillbaka till Regionarkivet i Örebro län,
postadress Regionservice, Regionarkivet, Box 1613, 701 16 Örebro. Denna rutin gäller även BVCjournaler hemmahörande i andra landsting.
Överföringen kan ske genom:
• lån
• överlämnande av kopior
Om eleven avslutar skolgången i kommunen före åk 9 inväntar skolsköterskan medgivande från
mottagande skola i högst en termin. Därefter skickas BVC-journalen in till regionarkivet.
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Överföring av elevhälsojournaler inom grundskolan och gymnasieskolan inom
Lindesbergs kommun
Skolsköterskan upprättar journal i PMO för alla elever. Vid skolbyte inom Lindesbergs kommun begär den
mottagande skolsköterskan in pappersjournalen från den avlämnande skolsköterskan. Vid övergång från
skolår 9 till gymnasieskolan ska avlämnande skolsköterska lämna över pappersjournaler till
gymnasieskolan. Den mottagande sköterskan inom gymnasieskolan har dock huvudansvaret för att rätt
journaler kommer till skolan. Datajournalen förs också över på så sätt att den kan öppnas av den nya
skolsköterskan så fort behörigheten ändrats i och med skolbytet.
Lindesbergs kommun betraktas som ett sekretessområde i detta sammanhang i och med den nya
patientdatalagen som trädde i kraft 1 juli 2008. Det tidigare kravet på vårdnadshavares medgivande inom
kommunen är borttaget. Innan pappersjournalen förs över från skolår 9 till gymnasieskolan kopieras
vaccinationsuppgifter från BVC-journalen, om detta inte är gjort tidigare, och dessa följer med journalen
för elevhälsans medicinska del.
Överföring av journaler till annan kommun
Om en elev flyttar till annan kommun kan kopior på journalen sändas till mottagande kommun. I detta fall
krävs medgivande från vårdnadshavare för elever i grundskolan Gymnasieelever kan själva lämna
medgivande.
Till de kommuner som använder sig av andra journalföringssystem än PMO skickas papperskopia på
journalen utdragen från PMO med notering i originaljournalen om överföringen. I de kommuner som
använder sig av PMO som journalföringssystem finns möjlighet att skicka elektronisk kopia till den nya
kommunen. Originaljournalen ligger kvar i systemet i hemkommunen med notering i originaljournalen om
överföringen. Om pappersjournal finns upprättad skickas denna till kommunarkivet fem år efter avslutad
skolgång.
Om BVC-journal finns i journalen för den medicinska delen av elevhälsan skall den sändas till
Regionarkivet om eleven flyttar utanför Region Örebro län. Kopior på BVC-journal sänds ej med. Flyttar
eleven inom Region Örebro län får BVC-journalen följa eleven efter medgivande från vårdnadshavare.
Överföring av journaler till friskola
Om en elev flyttar till friskola kan kopior på journalen sändas till mottagande friskola. Journalen är en
allmän handling som inte får avhändas från myndigheten Lindesbergs kommun. För elever i grundskolan
krävs vårdnadshavares medgivande men gymnasieelever kan själva få ge medgivande. Detta gäller oavsett
om friskolan är belägen inom samma kommun eller hos annan kommun. Om BVC-journal finns i journalen
för den medicinska delen av elevhälsan kan kopior på relevanta delar av BVC-journalen skickas med efter
medgivande från vårdnadshavare. BVC-journalen sänds därefter till Regionarkivet.
Överföring av journaler från friskola eller annan kommun till Lindesbergs kommun
När en elev börjar i en av Lindesbergs kommuns skolor begär mottagande skolsköterska kopior på
journalen från den gamla skolan. Medgivande från vårdnadshavare krävs för elever i grundskolan.
Gymnasieelever kan själva lämna medgivande. Inga nya noteringar skall göras på dessa kopior. Om
arbetssituationen tillåter rekommenderas inskanning av mottagen journal.
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Arkivboxen i PMO

I PMO finns tilläggsmodulen Arkivering som gör det möjligt att avställa (arkivera) alla elevjournaler som
inte längre är aktiva i PMO-systemet. Detta för att inte systemet ska vara fullt av journaler för elever som
inte längre går kvar på skolan.
Överföring till elektroniska arkivboxen i PMO
Elektroniska journalerna för hela klasser på gymnasiet överförs digitalt till arkiveringsboxen i PMO fem år
efter avslutad skolgång.
När det gäller enskilda elever överför systemadministratören snarast datajournaler digitalt till
arkiveringsboxen. Det gäller för:
•
•
•
•

elever som avslutat sin skolgång i Lindesbergs kommun. Detta efter att journalen kopierats och
sänts till nästa skola enligt gällande rutin.
elevjournal med ofullständigt personnummer som har ersatts av elevjournal med fullständigt
personnummer. Detta efter sammanslagning av elevjournalerna enligt gällande funktion i PMO.
de journaler som av olika anledningar ej efterfrågas
elev som avlidit

För att systemadministratör ska kunna överföra den digitala journalen till arkiveringsboxen ska den
ansvariga skolsköterskan meddela systemadministratören i internpostfunktionen i PMO när någon av
ovanstående punkter är aktuella.
Vid behov kan elektronisk elevjournal som placerats i arkivboxen aktiveras genom kontakt med
systemadministratör.
Transport av journalhandlingar
Sekretessbelagda journalhandlingar kan skickas med post under förutsättning att kuvert och emballage är
betryggande förseglade och med tydlig adressat.
Skolor inom Lindesbergs kommuns - internpost
Journalhandlingar läggs först i ett innerkuvert och adresseras till mottagande skolsköterska och skola. Det
förslutna kuvertet läggs sedan i ett brunt cirkulationskuvert (internpostkuvert) som också adresseras till
mottagande skolsköterska och skola. Förslut även ytterkuvertet.
Skolor utanför Lindesbergs kommun – extern post
Journalhandlingar läggs först i ett innerkuvert och adresseras till mottagande skolsköterska och skola.
Innerkuvertet läggs i ett ytterkuvert. På båda kuverten ska anges skolsköterska och namn, skola, postadress,
postnummer och ort.
Rekvisition av elevhälsojournal, PMO
Vid ”Begäran om journal” kan användas mall som finns i patientjournaldatasystemet, PMO eller
”Rekvisition av elevhälsojournal inom grundskola” eller "Rekvisition av elevhälsojournal till
gymnasieskola” (bilaga 2 a+b). Valet av att använda mall som finns i patientdatajournalsystemet eller
framtagna blanketter inom kommunen är beroende på om eleven finns i journalsystemet.
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Rekvisition av elevhälsojournal inom grundskolan

Bilaga 2 a

Elevhälsojournalen följer eleven under alla skolår. I den noterar skolsköterskan och skolläkaren uppgifter
om bland annat längd och vikt, vaccinationer och de besök eleven gör under skoltiden. Journalen innehåller
en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.
Elevhälsans medicinska insats önskar Ert medgivande till att rekvirera elevhälsojournalen från föregående
skola. Om barnhälsovårdsjournalen finns tillgänglig på föregående skola önskar vi rekvirera även denna.
Blanketten ifylles av vårdnadshavare och återsändes till skolsköterskan
Med vänlig hälsning
Datum___/___20_____ Skolsköterska_______________________________________ Tfn___________
Skolans namn och adress___________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Elevens namn________________________________________Personnummer_______________
Föregående skola_____________________________________

Klass___________________

Ort________________________________________________
Elevhälsojournal- och barnhälsovårdsjournal får rekvireras från föregående skola:
Ja

Nej

Ort__________________________den___/___ 20_____
Vårdnadshavarens underskrift__________________________________________________

Till avlämnande skola: Vi använder journalsystemet PMO och journal kan därför sändas elektroniskt om
ni har samma datajournalsystem
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Rekvisition av elevhälsojournal till gymnasieskola

Bilaga 2 b

Elevhälsojournalen följer eleven under alla skolår. I den noterar skolsköterskan och skolläkaren uppgifter
om bland annat längd och vikt, vaccinationer och de besök eleven gör under skoltiden. Journalen innehåller
en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.
Elevhälsans medicinska insats önskar Ert medgivande till att rekvirera elevhälsojournalen, och om det finns
tillgängligt vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalen från föregående skola.
Blanketten ifylles av eleven och återsändes till skolsköterskan
Med vänlig hälsning
Datum___/___20___Skolsköterska______________________________ Tfn___________________
Skolans namn och adress______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Elevens namn________________________________________Personnummer_______________
Föregående skola_____________________________________Klass_______________________
Ort___________________________________________Slutade år________________________
Nuvarande gymnasieskola/program__________________________________________________
Elevhälsojournalen och vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalen får rekvireras från föregående
skola:
Ja

Nej

Ort__________________________den___/___ 20_____
Elevens underskrift__________________________________________________________
Till avlämnande skola: Vi använder journalsystemet PMO och journal kan därför sändas elektroniskt om
ni har samma datajournalsystem
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Överföring (slutarkivering) till kommunarkivet
I de fall pappersjournal finns upprättad skickas den fem år efter det att eleven slutat grund-/gymnasieskolan
till kommunarkivet för slutarkivering. Efter leverans till kommunarkivet övergår ansvaret för handlingarna
till arkivmyndigheten (Kommunalt arkivreglemente för Lindesbergs kommun Antaget av KF § 73/2015).
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Lindesbergs kommun.
Förfrågan från utomstående för upprättad aktiv journal
Vid förfrågan från utomstående (t.ex. eleven, anhörig, myndighet) gällande upprättade aktiva journaler
gäller följande efter skriftligt medgivande från vårdnadshavare eller eleven om den sistnämnde är mogen
att själv fatta beslut:
• kopiera datajournalen
• i de fall förfrågan kommer från skola som har PMO kan överföring ske elektroniskt
• skriv in i PMO vem som efterfrågar journalen
• scanna in medgivandet i PMO
• kopierad pappersjournal skickas i sekretessmärkt dubbelkuvert
Förfrågan från utomstående för arkiverad journal
Vid förfrågan från utomstående (t.ex. eleven, anhörig, myndighet) gällande journaler slutarkiverade hos
kommunarkivet samarbetar skolsköterska och arkivpersonal. Ett exempel kan vara en förfrågan om
journalutlämning kommer till skolan via ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare eller eleven om den
sistnämnde är mogen att själv fatta beslut:
•

Kontakta kommunarkivet om eventuella journalanteckningar i pappersform finns.

•

Om inte pappersjournal hos kommunarkivet finns
o och journalen inte är aktiverad - kontakta systemadministratör för att aktivera journalen i
PMO
o skriv in i PMO vem som efterfrågar journalen
o scanna in medgivandet i PMO
o i de fall förfrågan kommer från skola som har PMO sker överföringen elektroniskt, annars
skickas papperskopior

•

Om pappersjournal hos kommunarkivet finns,
o kopiera datajournalen för att skicka till kommunarkivet
o skriv in i PMO att datajournal skickas till kommunarkivet
o skriv in i PMO vem som efterfrågar journalen
o scanna in medgivandet i PMO
o skriv ut och skicka den kopierade datajournalen i sekretessmärkt dubbelkuvert till
kommunarkivet (internpostnummer 1, märk brevet med ”kommunarkiv”)
o kommunarkivet sammanställer den kopierade datajournalen med den slutarkiverade
pappersjournalen, och skickar därefter den efterfrågade journalhandlingen i sekretessmärkt
dubbelkuvert.

Om förfrågan inkommer till kommunarkivet kontaktar arkivpersonal skolsköterska vid avsaknad av
komplett pappersjournal, skolsköterskan sammanställer då och skickar journalen till den som efterfrågat
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journalhandling. Kommunarkivet kontaktar alltid skolsköterska om tveksamhet finns kring utlämnande av
slutarkiverad journalhandling.

3.7 Digitalt bevarande av journalhandlingar

Lindesbergs kommun är ägare av alla uppgifter i journalhanteringssystemet PMO. CGM är idag leverantör
av journalhanteringssystemet PMO. I händelse av byte av leverantör finns exportmöjligheter till
arkivbeständiga filformaten XML och PDF/A samt möjligheten att skriva ut journalerna på papper.
Lindesbergs kommun har även fullständig tillgång till systemets databaser och dess uppgifter.
Informationen ligger på servrar i Lindesbergs kommun och säkras genom dagliga backups.
Mellanarkivlösning
I nuläget är slutarkivering av digitala journalhandlingar i e-arkiv inte löst. Arkivboxen i PMO fungerar som
ett mellanarkiv i väntan på digital slutarkivering i form av ett e-arkiv i Lindesbergs kommun. Funktioner
för export till e-arkiv från PMO:s arkivbox pågår som pilotprojekt i bland annat Norrköpings kommun
hösten 2016 enligt uppgifter från CGM.
Arkivboxen i PMO har samma säkerhet som aktiva journaler i systemet och är en klassad medicinskteknisk
produkt och är CE märkt enligt läkemedelsverkets riktlinjer för CE Märkning. Produkten klassificeras som
Klass I.
Förklaring:
PMO är en aktiv medicinteknisk produkt. Enligt Regel 12, Bilaga 9 i LVFS (Läkemedelverkets
föreskrifter) 2003:11 ska alla aktiva medicintekniska produkter, för vilka inga andra regler i avsnitt 3 är
tillämpliga, tillhöra klass I. Klassificeringen överensstämmer med resonemang om PACS (Picture Arciving
and Communication systems) i 9Manual on Borderline and classification in the community regulatory
Framework for Medical Devices (version 1.12 from 2012-04) och beskrivningen i 10MEDICAL DEVICES:
Guidance document - Classification of medical devices (MEDDEV 2. 4/1 Rev. 9 June 2010).
Scanning
Socialstyrelsen har i skrivelse till Socialdepartementet (dnr 50-8092/2002) gjort ett vägledande uttalande
där man anser att kravet på bevarande av journalhandlingar är uppfyllt om man framställer en likalydande
kopia. Journaler som skannas bör mot bakgrund av detta kunna gallras en tid efter skanning om
gallringsbeslut för detta finns (dokumenthanteringsplan likställs med gallringsbeslut), och om rutiner för
kvalitetskontroll etablerats som ger en betryggande garanti för att den skannade kopian är likalydande med
originalet. Enligt Gallringsråd nr. 6 – Bevara eller gallra – Råd om patientjournaler och övrig
vårddokumentation i Landsting/region och kommun finns inte några särskilda krav på att originalhandlingar
måste bevaras i bevissyfte, och man behöver inte bevara namnteckningar i original.
För att säkerställa långtidsbevarande av elektroniska journaler i Lindesbergs kommun tillförs inskannade
dokument i formatet PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005, IDT), enligt Riksarkivets rekommendationer (RA-FS
2009:2). I fall där dokumentationen är i färg och färgen är av betydelse för att rätt förstå handlingen, ska
handlingen skannas in i färg.
Dokumenten som skannas framgår av ”Lindesbergs kommuns dokumenthanteringsplan gällande
Elevhälsans Medicinska Insats”.

9

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/wg_minutes_member_lists/borderline_manual_ol_en.pdf

10

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en.pdf
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3.8 Bevarande av pappersjournaler
Förvaring av elevhälsojournaler i pappersform hos skolsköterskan
Alla elevhälsojournaler ska hållas inlåsta så att obehöriga inte på något sätt kommer åt dem. De ska
förvaras i ett brandsäkert dokumentskåp eller i ett för arkiv godkänt närarkiv.
Pappersjournalerna ska förvaras hos skolsköterskan i fem år efter att eleven slutat innan de slutarkiveras.
Om elev flyttar från Lindesbergs kommun, slutar i förtid eller avlider skall journalen finnas kvar fem år hos
skolsköterskan innan den skickas till kommunarkivet för slutarkivering.
Efter slutarkivering hos kommunarkivet övergår ansvaret för handlingarna till arkivmyndigheten
(Kommunalt arkivreglemente för Lindesbergs kommun Antaget av KF § 73/2015). Kommunstyrelsen är
arkivmyndighet i Lindesbergs kommun.
Innan elevhälsojournalerna levereras till kommunarkivet sorteras BVC-journalerna ut och skickas tillbaka
till Regionarkivet i Örebro län, postadress Regionservice, Regionarkivet, Box 1613, 701 16 Örebro. Denna
rutin gäller även BVC-journaler hemmahörande i andra landsting. (Observera att inga BVC-journaler får
följa med till gymnasiet.)
Leverans till kommunarkivet
Vid överlämnandet till kommunarkivet ska pappersjournalerna vara sorterade efter avslutningsår och
personnummer. Journalerna ska vara rensade från plastfickor, gem, post-it-lappar etc.
Pappersjournalerna ska ligga i omslag med elevens personnummer och namn tydligt angivna. Om förtryckt
journalmapp saknas ska arkivbeständigt A3-aktomslag användas. Anteckna personuppgifterna på akten (se
exempel nedan). Arkivbeständiga A3-aktomslag finns att hämta hos kommunarkivet.
19840909-2342
Exempelsson, Eleven

Kommunarkivet ser gärna att journaler levereras i arkivkartonger, ej nödvändigt vid leverans av enstaka
journaler. Märk kartongen med läsår, personnummer (lägsta till högsta) samt kommun (ex Lindesbergs
kommun) i blyerts. Arkivkartonger finns att hämta hos kommunarkivet.
Till leveransen ska bifogas leveransreversal (bilaga 3) med uppgifter om skola, innehåll (t ex
elevhälsovårdjournaler födda 2001, 17 stycken), tid (vilket/vilka år eleverna slutade), datum och namn på
ansvarig för leveransen samt underskrift.
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LEVERANSREVERSAL

Bilaga 3

Kommunarkivet har mottagit elevhälsojournaler enligt följande:
Skola ______________________________________________________________________
Innehåll ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tid (vilket/vilka år journalen av slutades)__________________________________________
Överlämnat av:
Namn ___________________________________________

Befattning _______________________________________
Tfn _____________________________________________
Datum __________________________________________

Mottagare

Datum
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Ansvarsförbindelse för behörighet i PMO

□Jag har behörighet i PMO

□Avanmälan

Bilaga 4 sid 1/2

Datum:

Namn:
(Textat):
Användarid
(inlogg PC)
Personnummer:
Förvaltning:
Arbetsplats:
Besöksadress:
E-post
Telefon:

Kategori

□Skolsköterska

□Psykolog

□Skolläkare

□Studerande

□Logoped

Lindesberg den
Underskrift
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Bilaga 4 sid 2/2

Jag är medveten om:
Att jag personligen är ansvarig för min behörighet.
Att jag registreras som användare i behörighetssystemet.
Att mina registreringar loggas i datorsystemet och kopplas till mitt användar-ID.
Att loggen kontrolleras.
Att jag inte får låna ut min behörighet till någon annan person.
Att jag alltid måste hålla mitt lösenord hemligt samt betydelsen av detta (att jag även direkt efter erhållet lösenord
byter till nytt hemligt lösenord).
Att jag endast får använda min behörighet för att gå in i de elevers journal som jag har en aktuell vårdrelation till.
Att jag endast får använda min behörighet vid handläggning av tjänsteärenden och i den utsträckningen som krävs för
att jag skall kunna utföra mina arbetsuppgifter.
Att jag alltid omgående måste anmäla förändringar i arbetet som påverkar behörighet till systemadministratör.
Att jag alltid måste logga ut eller låsa datorn när jag lämnar den.
Se SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvården
2 kap 20§.

Systemadministratörens anteckningar
Anv.ID:
Utfärdat av:
Datum:
Lösenord erhålles av systemadministratör
Läs igenom och fyll i blanketten. Kopian sparas av användaren.
Originalet skickas till systemadministratören för PMO.

Lösenord
Lösenordet ska bytas var 90:e dag. Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken, det ska bestå av minst en
siffra och minst ett alternativt tecken ska ingå. Alternativa tecken är andra än siffror och bokstäver, t.ex.
! " # ¤ % &, osv. Lösenorden kommer också att känna skillnad på små och stora bokstäver (gemener och
versaler). Om du går på längre ledighet tex sommar- eller jullov så byt innan ledigheten. Du får göra fel 3
gånger innan du spärras. Spärren kan endast hävas genom att pmo-administratören ger dig ett nytt
provisoriskt lösenord som vid första inloggning ändras till ett personligt.
Lösenordet är personligt och hemligt och ska därför förvaras skyddat av dig som användare. Låna aldrig ut
det till andra.
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BUN 2016/254-22
2017-01-23

Sida 1 av 1

10

Barn Utbildningsforvaltningen - Fwd: Regelbunden tillsyn
Från:
Till:
Datum:
Ärende:
Bifogade filer:

Henrik Arenvang <henrik.arenvang@lindesberg.se>
<Barn.Utbildningsforvaltningen@lindesberg.se>
2017-01-23 14:55
Fwd: Regelbunden tillsyn
Lindesberg Redovisning av vidtagna åtgärder.docx

Till ärende skolinspektionen
Med vänlig hälsning
Henrik Arenvang
Vidarebefordrat brev:
Från: "Ewa Hallberg" <Ewa.Hallberg@skolinspektionen.se>
Datum: 23 januari 2017 11:00:16 CET
Till: "Henrik Arenvang" <Henrik.Arenvang@lindesberg.se>
Ämne: Regelbunden tillsyn
Hej!
Nu är alla beslut fattade avseende tillsynen och ansvariga inspektörer har varit i kontakt
med respektive rektor där vi skrivit fram brister. Mot bakgrund av att bristerna var ganska
få och att det i flera fall rörde sig om anmärkningar så bedömer jag att vi inte behöver ses
för något särskilt återföringsmöte. Har ni någon fråga till oss med anledning av besluten
så får du gärna höra av dig.
För att underlätta för er när ni redovisar de vidtagna åtgärderna i mars så bilägger jag ett
formulär där det framgår vad vi önskar svar på (samma för föreläggande och
anmärkning).
Med vänlig hälsning

Ewa Hallberg
Undervisningsråd
Skolinspektionen, avdelningen i Linköping
Postadress Box 330, 581 03 Linköping
Besöksadress Storgatan 33, Linköping
Tel: 08-586 081 73
E-post: ewa.hallberg@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se
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Formulär för redovisning
2017-01-23
Dnr 43-2016:4269

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn, Lindesbergs kommun
Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har avhjälpt de
brister som Skolinspektionen har påtalat i samband med den regelbundna tillsynen.
Huvudmannen ska redovisa åtgärder för var och en av bristerna per skolenhet respektive verksamhet.
För varje påtalad brist anges följande:


Vad som har gjorts för att avhjälpa bristen och hur det har gjorts



Ansvarig/ansvariga (funktion) för att genomföra åtgärderna och övriga funktioner
eller grupper som involveras i arbetet



När arbetet inleddes och avslutades eller beräknas avslutas (se Brister där arbete
kvarstår nedan)

Uppföljning och utvärdering
Beskriv hur ni följt upp och utvärderat för att försäkrat er om att åtgärderna för respektive brist gett avsett resultat. Beskriv följande:



Vilka metoder som har använts för att följa upp och utvärdera åtgärderna
Ansvarig funktion för uppföljning och utvärdering

Resultat
Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering
som gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).
Brister där arbete kvarstår
Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande:





Vad åtgärderna hittills har resulterat i
Det fortsatta arbetet
När ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt
Hur ni kommer att följa upp och utvärdera att åtgärderna ger avsett resultat

Eventuella övriga upplysningar
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-02-21

1 (1)

Dnr BUN 2017/50

Barn- och utbildningsförvaltning
Henrik Arenvang
Henrik.Arenvang@lindesberg.se
Barn- och utbildningsnämnden

Lärarlönelyftet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att Lärarlönelyftet
ska vara tillsvidare och permanent för lärare i Lindesbergs kommun från och
med 1 april 2017.
Ärendebeskrivning
Lärarlönelyftet har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens
sida och det finns inget sista datum för satsningen. Det är dock upp till
huvudmannen att besluta om löneökningen ska avtalas tillsvidare eller för viss
tid.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00
0581-131 29

vxl
fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr
212000-2015
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BUN 2017/32-1
2017-02-01

13

Kompetensförsörjningsplan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden

Strategi
›› Plan/program
Riktlinje
Regler och instruktioner
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Fastställt av:
Datum:
För revidering ansvarar:
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentet gäller till och med:
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Kompetensförsörjningsplan
Bakgrund
Kompetensförsörjningen inom Barn- och utbildningsförvaltningen är en stor utmaning. Rätt
kompetens är nyckeln till att våra verksamheter ska kunna möta medborgarnas krav och
behov nu och i framtiden. Behovet inom våra verksamheter och antalet pensionsavgångar
ökar samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Det är därmed högst aktuellt
att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun har som målsättning att öka
måluppfyllelsen och kvaliteten inom skola/förskola. En stor utmaning för att klara detta är de
rekryteringsutmaningar som finns gällande akademikergrupper. Det råder stor brist i hela
landet på utbildad personal inom skola/förskola och elevhälsa vilket gör att det är svårt att
tillsätta lediga tjänster med rätt kompetens. I dagsläget råder svårigheter att t.ex. klara
grundbemanningen, få utbildad personal att stanna men även att hitta vikarier som kan ersätta
ordinarie personal vid behov. Utifrån den situation som idag råder på arbetsmarknaden
behöver vi som arbetsgivare arbeta mer strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning.

Syfte

Syftet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan är att skapa en gemensam strategi kring
arbetet för att tillgodose behovet av kompetens. Vidare är avsikten att planen ska ge stöd för
att arbeta systematiskt, proaktivt och långsiktigt med kompetensförsörjning.

Övergripande mål & strategi
Målet är att öka antalet behöriga pedagoger inom Lindesbergs kommun för att kunna öka
måluppfyllelsen och kvaliteten inom skola/förskola. I detta ingår även att tillgodose
kompetensförsörjningen inom Elevhälsans professioner. Lindesbergs kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare som både lockar nya medarbetare och gör att befintliga medarbetare vill
stanna. Utifrån vår kompetensförsörjningsplan har vi en gemensam strategi och tillhörande
aktiviteter utifrån områdena: attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta.
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Uppföljning
Att arbeta med kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete och utgår från en målsättning vi
hela tiden strävar mot. Kompetensförsörjningsplanen och tillhörande aktiviteter avser att pågå
under tidsperioden 2017–2020. Uppföljning av planen och tillhörande aktiviteter görs löpande
efter 6 månader och planering samt prioritering av aktiviteter görs årligen.

1. Attrahera
Mål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara ett attraktivt val för dem som söker arbete
och även för befintliga medarbetare. Vårt erbjudande med fokus på arbetsmiljö och trivsel
bidrar till att vi är en attraktiv arbetsgivare.
1.1 Arbetsgivarerbjudande
Grunden för att kunna attrahera rätt kompetens är att forma och tydliggöra vårt erbjudande. Vi
behöver gemensamt sätta ord på vad vi som arbetsgivare står för, vad vi har att erbjuda, varför
man ska välja att arbeta hos oss och vad det är som gör att medarbetare väljer att stanna kvar i
sin anställning.
Aktiviteter
• Arbeta med arbetsgivarvarumärket med fokus på Barn- och utbildningsförvaltningen och
tydliggör vårt erbjudande.
• Arbeta med att ta fram en värdegrund som är förankrad hos medarbetarna.
1.2 Marknadsföring
När vi tagit fram ett paket kan vi använda det i kontakter med kandidater och genom
marknadsföring. Det bör sedan följas av ett strategiskt val av kommunikationskanaler och
forum där vi når rätt målgrupp. Det handlar dels om att marknadsföra våra lediga tjänster i
digitala forum, sociala medier och dagspress men även att ingå i nätverk och forum där vi får
kontakt med potentiella kandidater.
Aktiviteter
• Tydliggöra hur vi arbetar med marknadsföring, vilka kanaler vi ska synas i och budget för
detta.
• Samverka med gymnasieprogram och universitetsutbildningar som är kopplade till våra
yrken ex. barn och fritidsprogrammet.
• Kartlägga vilka övriga forum och nätverk som finns och vem som medverkar i dessa.
• Ta fram marknadsföringsmaterial från våra verksamheter ex. bilder och videor.
• I bl.a. Finland finns det överskott på utbildade pedagoger, undersök möjligheter att kunna
rekrytera därifrån. Eskilstuna kommun och Malmö stad är två exempel på arbetsgivare
rekryterat pedagoger internationellt med gott resultat.
1.3 Ambassadörer
Vi behöver även arbeta med attraktiviteten internt genom frågor som handlar om yrkesstolthet
och ambassadörsskap. Medarbetare som trivs på jobbet och är stolta över sitt yrke är goda
ambassadörer för sin arbetsgivare vilket är ett effektivt sätt att marknadsföra sig på.
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Aktiviteter
• Genomföra aktiviteter med personalgrupper i samband med planeringsdagar som handlar
om att skapa trivsel och stärka yrkesstoltheten.
• Utse ambassadörer som representerar de olika yrkena som kan användas i samband med
marknadsföring, rekrytering, mässor eller liknande.
1.4 Studenter
Vi behöver säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare för studenter både gällande VFU,
timvikariat och första anställningen efter avslutad utbildning. VFU kan vara en ingång till att
lära känna vår kommun och är därmed avgörande för att vi ska kunna locka studenter till att
söka arbete hos oss. Vi behöver säkerställa våra processer gällande upplägg, introduktion och
handledarskap. För att nå studenterna är det avgörande att vi använder forum och nätverk där
de befinner sig. Detta gäller både studenter vid högskola, universitet och särskilda
gymnasieprogram.
Aktiviteter
• Se över vårt arbetssätt med VFU gällande: samarbete med universitet och högskolor,
upplägg, introduktion, handledare, antal platser osv.
• Skapa annonser som är riktade mot studenter som vill arbeta vid sidan av studierna eller
under sommaruppehåll.
• Delta vid Campusmässan och i nätverk för studenter, anta uppdrag som mentor för en
student, håll föreläsning, annonsera via Careergate m.m.
• Anordna bussresa till Lindesberg för studenter.
• Se över arbetssätt och samverkan med specifika gymnasieprogram och Masugnen
(distansutbildningar).
1.5 Arbetsvillkor/förmåner
I vårt arbetsgivarerbjudande ingår våra anställningsvillkor och förmåner. Vi behöver
säkerställa att vi har konkurrenskraftiga löner, arbetstidsavtal och övriga förmåner för att vara
ett attraktivt val. När vi annonserar lediga tjänster bör vi sträva efter att erbjuda
heltidstjänster. Vi bör även arbeta med att bli mer flexibla utifrån kompetenskrav ex.
ämnesbehörigheter och anpassa verksamheten utifrån de medarbetare vi har. Kanske kan vi
även bli bättre på att samarbeta över enheternas gränser. Ytterligare en aspekt är att se över
vilka ”mjuka” förmåner vi kan erbjuda ex. möjlighet att arbeta i par, hälsosatsning,
kompetensutveckling.
Aktiviteter
• Ta fram förmånspaket och se över vissa anställningsvillkor som kan vara lockande för
befintliga och nya medarbetare.
• Starta dialog med potentiella kandidater om vad de är intresserade av för villkor för att
välja oss som arbetsgivare.
• Se över hur vi kan skapa en flexibel organisation som utgår från att tillvarata kompetens
snarare än styras av kompetenskrav ex. behörigheter kring åldrar och ämnen, samarbete
över enheter.
• Se över möjligheter att kunna erbjuda vidareutbildning som en del i arbetstiden ex.
utbildning till Specialpedagog eller Skolsköterska.
• Erbjuda ökad sysselsättningsgrad för de som har LAS2000 anställning i den mån det är
möjligt.
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2. Rekrytera
Mål: Vi arbetar strategiskt med rekrytering och ser till vilket behov av kompetens vi har. Vår
organisation och våra befattningar formas utifrån behovet. Vår rekryteringsprocess
kännetecknas av en kompetensbaserad metod för att säkerställa att vi får rätt kompetens.
2.1 Renodla befattningar
I samband med att se över vilken kompetens vi behöver i framtiden behöver vi klargöra vilka
befattningar och roller som finns i våra verksamheter. Utifrån denna kartläggning behöver en
strategisk inriktning tas gällande vilka befattningar vi ska ha i våra verksamheter. Vi behöver
även se över uppdragsbeskrivningar och kvalifikationskrav.
Aktiviteter
• Kartlägg vilka befattningar som finns och ta ställning till vilka befattningar som ska
finnas.
• Uppdatera uppdragsbeskrivningar och tillhörande kvalifikationskrav.
2.2 Rekryteringsprocess
För att kunna rekrytera den kompetens vi behöver krävs det att vi arbetar utifrån en säkerställd
process som utgår från kompetens. Det ska finnas en tydlig struktur att arbeta utifrån och
cheferna ska känna sig bekväma i att arbeta med en kompetensbaserad metod. Detta hjälper
oss att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats och att vi undviker felrekryteringar.
Aktiviteter
• Ta fram stödmaterial kring rekrytering till chefer.
• Starta utbildningssatsning i kompetensbaserad rekrytering för alla chefer.
• Ta fram mallar vid annonsering. Ex. organisationsbeskrivning, gemensam kravprofil för
olika befattningar, enhetsbeskrivningar. Samlat på ett ställe för att chefen ska kunna
använda detta.
2.3 Vikariesamordning
En vanlig väg in i våra verksamheter är att starta som timvikarie inom förskola, skola och
gymnasiet. Outbildade får en möjlighet till inblick i våra yrken och förhoppningen är att ett
intresse skapas för att vidareutbilda sig. Det är därmed viktigt att vi arbetar med vår
rekryteringsprocess för timvikarier. Vikariesamordningens uppdrag har förändrats då behovet
av vikarier ökat. Rekryteringsprocessen behöver därmed anpassas utifrån hantering av större
flöden och fokusera mer på att rekrytera och boka vikarier, snarare än introducera dem.
Aktiviteter
• Uppdatera rutiner och arbetssätt för vikariesamordningens arbete.
• Utöka dialog mellan vikariesamordning och verksamheterna för att kunna arbeta med
ständiga förbättringar.
2.4 Breddad rekrytering
Det råder stor brist i hela landet på de kompetenser som eftersöks i förvaltningen. Ett sätt att
underlätta den stora rekryteringsutmaningen är att se över vår organisation och ställa sig
frågan vilka arbetsuppgifter som måste utföras av någon som är utbildad och vilka
arbetsuppgifter som kan utföras av någon annan. Här bör vi även se över hur vi kan bredda
vår rekrytering med hjälp av arbetsmarknadspolitiska insatser ex. extratjänster som kan
avlasta (men aldrig ersätta) ordinarie personal och i stort ge samhällsnytta.
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Aktiviteter
• Införa extratjänster genom att ta fram uppdragsbeskrivning och lämpliga arbetsuppgifter.
• Se över möjligheten att erbjuda pensionärer med rätt kompetens kortare uppdrag. Hur kan
ett sådant upplägg se ut och vara lockande för denna målgrupp?
• Är rutinen för mottagande av arbetsmarknadspolitiska insatser tydlig och välfungerande
inom förvaltningen? Kan vi utöka samarbetet med Arbetsförmedlingen?

3. Introducera
Mål: Nya medarbetare ska erbjudas den introduktion som behövs för att varje individ ska
klara sitt uppdrag.
3.1 Introduktion
Introduktion av nya medarbetare behöver ses över för att kvalitetssäkra våra processer. Det är
viktigt att nya medarbetare får en bra start på nya jobbet och får det stöd som behövs för att
komma in i arbetet och kunna leverera. Det är även viktigt för befintlig personal och
verksamheten att introduktionen fungerar. Introduktionen bör anpassas utifrån individ och
befattning. En bra introduktion leder till ökad trivsel, en positiv syn på arbetsgivaren och
skapar motivation till att utföra ett gott arbete.
Aktiviteter
• Se över introduktionsprocesserna för respektive yrke och ta fram stödmaterial kring
introduktion.
• Se över organisation för handledare till nya medarbetare.

4. Utveckla
Mål: Medarbetare ska få möjlighet och förutsättningar att utvecklas i sitt arbete. Interna
karriärmöjligheter finns och är kända för medarbetarna. Arbetsgivaren erbjuder
kompetensutveckling som matchar kraven i arbetet.
4.1 Karriärmöjligheter
Medarbetare som vill avancera arbetsinnehållet eller göra karriär ska kunna erbjudas den
utvecklingen hos oss. Det ska vara tydligt vilka befattningar och uppdrag som finns och vad
de innebär. Om medarbetaren vill avancera är det lämpligt att tillsammans göra upp en
individuell plan för att rusta medarbetaren inför en annan roll.
Aktiviteter
• Gör information tillgänglig om möjliga karriärvägar.
• Erbjud ledarskapsprogram till de som vill eller funderar på att arbeta i en ledande roll.
• Inför mentorsuppdrag som en form av karriärväg för erfarna medarbetare.
4.2 Kompetensutveckling
Kraven i arbetet förändras över tid och genom kompetenutveckling kan vi säkerställa att
medarbetare har rätt kompetens för uppdraget. Till att börja med är det lämpligt att genom en
kompetenskartläggning tydliggöra vilken kompetens som finns. Därefter bör en
kompetensutvecklingsplan framtas för att tillgodose att medarbetare har rätt kunskap för
uppdraget.
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Inom förskola och skola finns medarbetare som har fast anställning som Barnskötare eller
Elevassistent. Denna grupp har varierande kompetensnivå gällande utbildning och erfarenhet.
Målet är att de ska vidareutbilda sig till Förskollärare eller Lärare och vi som arbetsgivare
behöver tydliggöra vilka möjligheter som finns och även premiera de som skaffar sig en
fullgjord utbildning.
Aktiviteter
• Genomför kompetenskartläggning.
• Skapa en kompetensutvecklingsplan som fastställer framtida behov och intern/extern
utbildning som kan tillgodose detta.
• Validera kompetens hos Barnskötare och Elevassistenter via Masugnen.
• Ta fram förslag på olika alternativ/erbjudanden till medarbetare som kan tänka sig en
vidareutbildning. Både gällande att kunna kombinera utbildning med arbete, läsa på
distans men också möjlighet att vara tjänstledig.

5. Behålla
Mål: Vårt arbetssätt och erbjudande som arbetsgivare upplevs av våra medarbetare som
attraktivt och gör att vi lyckas behålla kompetenta medarbetare.
5.1 Behålla kompetens
Det råder stor konkurrens på rätt kompetens och för att lyckas behålla utbildad personal
behöver vi ha ett attraktivt erbjudande. Som konkurrensmedel ser vi arbetsmiljö, trivsel på
arbetet och möjligheter till utveckling, delaktighet och att påverka som viktiga delar. Det är
inte bara vid anställning som vi ska vara ett attraktivt val utan även fortsättningsvis under
anställningstiden. För att lyckas behålla kompetenta medarbetare behöver chefen ha en
löpande dialog med medarbetarna och arbeta aktivt för att skapa trivsel på jobbet. En hög
personalomsättning är kostsamt och det är viktigt att vi lyckas behålla medarbetare för att
kunna leverera kvalitet i våra verksamheter.
Aktiviteter
• Genomför aktiviteter med fokus på arbetsmiljö, trivsel och ledarskap.
• Se över rutiner för dialog mellan chef/medarbetare: medarbetarsamtal, APT, lönesamtal
osv. Kan vi ge ytterligare stöd för att detta ska fungera på ett bra sätt? Hur kan vi stötta
chefer i att skapa en kultur kännetecknad av öppenhet och feedback?
• Se över rutiner för medarbetare som är i behov av omställning eller vill byta arbetsställe,
prova annat yrke inom kommunen alternativt vara tjänstledig.

6. Avsluta
Mål: Vi hittar vägar framåt för de som vill eller ska vidare till annat arbete. Medarbetare
som väljer att sluta hos oss får ett professionellt avslut och behåller en positiv bild av oss som
arbetsgivare.
6.1 Avsluta anställning
Det finns medarbetare som kommer vilja avsluta sin anställning av olika skäl och vårt ansvar
är att se till att avslutet sker på ett professionellt sätt. Lika serviceinriktade och professionella
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som vi är vid anställning är vi vid ett avslut. Medarbetare som är nöjda med arbetsgivaren
fortsätter vara goda ambassadörer och tvärt om. Vi behöver säkerställa rutin för
avslutningssamtal och denna behöver förankras hos chefer. Informationen från
avslutningssamtalen är viktiga i vår utvecklingsprocess som arbetsgivare.
Aktiviteter
• Uppdatera rutin för avslutningssamtal och förankra hos chefer.
• Införa webb-baserad enkät som medarbetare uppmanas fylla i vid avslut. Skapa rutin för
årlig uppföljning av resultatet och vidtagande av eventuella åtgärder.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-11-29
KF § 161

Sammanträdesdatum

1

BUN 2017/42
2017-02-06

14

Dnr. 2016/359

Avsägelse av uppdraget som vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden från Anders Persson (C)
Beslut
Anders Perssons (C) avsägelse som ledamot och vice ordförande i barnoch utbildningsnämnden godkänns.
Platsen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden lämnas vakant
eftersom valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i nämnden.
Ärendebeskrivning
Anders Persson (C) inkom den 14 oktober 2016 med avsägelse som
ledamot och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Ledamöter och ersättare till barn- och utbildningsnämnden valdes genom
proportionellt valsätt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16
december 2014.
_________
Meddelas för kännedom:
Anders Persson
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Delegationsärenden

19-21

Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling vid Rockhammars skola 2016-11-08, ärendenr 2 ärendet bedöms utrett och klart
Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Stadsskogsskolan@Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts
Stadsskogsskolan
Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Stadsskogsskolan@Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts,
Stadsskogsskolan
Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Frövi@Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Frövi
Beslut om beviljad skolskjuts, Hagabackens skola@Beslut om beviljad skolskjuts, Hagabackens skola
Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Björkhagaskolan@Beslut om beviljad skolskjuts, Björkhagaskolan
Delegationsbeslut om avslag av ansökan om skolskjuts, Fröviskolan@Delegationsbeslut om avslag av
ansökan om skolskjuts, Fröviskolan

Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan@Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan
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Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Björkhagaskolan@Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts,
Björkhagaskolan
Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på förskolan Tallbacken 2017-01-13 - återkoppling
till huvudmannen ska ske senast 2017-04-01
Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Kristinaskolan särskola 2017-01-19 - ärendet
bedöms utrett och klart
Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Brotorpsskolan 2017-01-23, ärendenr 9 ärendet bedöms utrett och klart

Meddelanden
Skrivelse från Lärarförbundet till barn- och utbildningsnämnden om kvalitet i förskolan
Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden från Kommunal om tillsvidareanställning av barnskötare
Protokoll 2016-12-21
Protokoll från samverkansgrupp Björkhagaskolan 2016-12-08
Protokoll från samverkan Björkhagaskolan 2017-01-17
KF § 173 Svar på motion från Agneta Lindkvist (V) om arbetssätt för elever med kommunikationsstörning 132
KS § 21 Projektering för uppstart av industritekniskt program hösten 2018

Informationsärenden
Protokoll 2016-12-07
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