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UN § 42 UBF.2018.10 610

Ekonomisk uppföljning

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna den ekonomiska uppföljningen, samt

att godkänna den månadsvisa uppföljningen.

Sammanfattning
Föreligger ekonomisk uppföljning per 2018-03-31.

Kommunstyrelsen har 2018-04-04, § 67, beslutat att kommunens
nämnden framöver ska göra en månadsvis uppföljning utöver den
ekonomiska.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-04-19, § 28.

Ingela Ström, Utbildningschef, och Richard Johnsson, controller
SERKON, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Uppföljning UN mars 2018.pdf
KS § 67 2018-04-04.pdf
Månadsvis uppföljning, mars.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stefan Christensson, ekonomichef
Anna Lindström, redovisningschef
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UN § 43 UBF.2017.264

Ledningssystem för den medicinska elevhälsan samt
förordnande av verksamhetschef för densamma

Utbildningsnämnden beslutar

att förordna Matilda Hedén som verksamhetschef för den
medicinska och psykologiska elevhälsan, samt

att anta Ledningssystemet för elevhälsans psykologiska och
medicinska insatser inom Centrumresursen, samt

att utse Christel Hansen att ansvara för anmälningsskyldigheten
enligt 3 kap. 5-7 §§ patientsäkerhetslagen avseende den medicinska
verksamheten inom elevhälsan, samt

att utse Helena Nord att ansvara för anmälningsskyldigheten enligt
3 kap. 5-7 §§ patientsäkerhetslagen avseende den psykologiska
verksamheten inom elevhälsan.

Sammanfattning
Elevhälsan omfattas av flera regelverk och förutom skollagen och
måste elevhälsan bland annat beakta hälso- och sjukvårdslagen samt
patientsäkerhetslagen. Av 2 kap. 25 § första stycket Skollagen framgår
att för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska
det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Både elevhälsans medicinska och elevhälsans psykologiska insatser
regleras på ett i vissa avseenden avvikande sätt i förhållande till övrig
elevhälsa. Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan utgör
nämligen i juridisk bemärkelse och med hänsyn till ansvarsfrågor
hälso- och sjukvård. När det gäller den hälso- och sjukvård som bedrivs
inom ramen för elevhälsan är Örkelljunga kommun vårdgivare.
Ansvaret för hälso- och sjukvården inom elevhälsan har delegerats till
Utbildningsnämnden i dess reglemente (1 § Utbildningsnämndens
reglemente).

Utbildningsnämndens verksamhet som innebär hälso- och sjukvård
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(den medicinska och den psykologiska delen av elevhälsan) ska
anmälas till Inspektionsmyndigheten för vård och omsorg (IVO). I
anmälan ska bland annat anges vem som är verksamhetschef och vem
som ansvarar för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § (Lex Maria-
anmälningar) och 3 kap. 7 § (om att det finns skälig anledning att
befara att en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården kan
utgöra en fara för patientsäkerheten) patientsäkerhetslagen.

Förordnande av verksamhetschef

Utbildningsnämnden behöver förordna en verksamhetschef för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Förordnandet är
personligt och beslutet om förordnande kan inte delegeras.

Som verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan ansvarar verksamhetschefen för följande:

· svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och
god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet,

· ansvara för att det för enheten finns ett ändamålsenligt
kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och
dokumentera kvaliteten i verksamheten för att nå kvalitetsmålen
och främja kostnadseffektivitet,

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

· tillse att det medicinska omhändertagandet av eleven tillgodoser
kraven på hög patientsäkerhet och god vård,

· tillse att det stöd till elever som ges av medicinsk och
psykologisk personal vilar på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet,

· tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar
på ett för eleven tillfredsställande sätt,

· det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten
kräver,

· personalens kompetens upprätthålls genom adekvata
vidareutbildningsinsatser m.m,

· följa upp och utveckla verksamheten efter kvalitetsmålen

· att bevaka nya vetenskapliga rön, ändringar, nytillkomna lagar,
styrdokument och författningar inom hälso- och sjukvård samt
fortlöpande kommunicera detta till all personal.

Motivering till förordnande av Matilda Hedén som
verksamhetschef

För all hälso- och sjukvård, inklusive elevhälsans medicinska och
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psykologiska insats krävs enligt lag en verksamhetschef som ansvarar
för den legitimerade sjukvårdspersonalens arbete.

Verksamhetschefen ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för
uppdraget. Om verksamhetschefen inte är legitimerad ska det finnas en
eller flera legitimerade befattningshavare till vilka verksamhetschefen
kan delegera de uppgifter som denne själv inte kan handlägga (t.ex.
Avvikelsehantering och Lex Maria-ansvar).

Verksamhetschefen bör ha organisations- och struktureringsförmåga,
förmåga att fatta beslut och uppdra åt annan att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter. Andra viktiga chefsegenskaper är samarbetsförmåga,
initiativförmåga, förmåga att motivera och entusiasmera sina
medarbetare samt hantera stressituationer.

Matilda Hedén anses inneha de egenskaper och den erfarenhet som
krävs för uppdraget.

Ledningssystem för elevhälsans psykologiska och medicinska
insatser inom Centrumresursen

Förvaltningen har utarbetat ett ledningssystem för elevhälsans
psykologiska och medicinska insatser. Detta ledningssystem är tänkt att
styra det medicinska och psykologiska arbetet inom Centrumresursen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-04-19, § 29.

Matilda Hedén, elevhälsochef, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förordnande av verksamhetschef för hälso- och
sjukvården inom elevhälsan
Ledningssystem för medicinska och psykologiska insatser.pdf

____________

Expedieras till:
Matilda Hedén, Elevhälsochef
Christel Hansen, skolsköterska
Helena Nord, skolpsykolog

5(17)



Sammanträdesprotokoll 2018-05-03
Utbildningsnämnden

UN § 44 UBF.2018.108 611

Behov av personalförstärkning på grund av utökat
elevantal i kommunens grundsärskola

Utbildningsnämnden beslutar

att översända skrivelsen till Kommunstyrelsen och begära
tilläggsanslag ur Tilläggsbudget 2 för att klara en
resursförstärkning i grundsärskolan under hösten, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att titta över en eventuell
gymnasiesärskola med en kostnads- och konsekvensanalys.
Utredningen ska återrapporteras till Utbildningsnämnden i
november.

Sammanfattning
Detta ärende togs upp under punkten "Aktuell information" på
arbetsutskottets sammanträde 2018-04-19.

Skrivelse från tillförordnad rektor

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som bedöms
inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, därför att de har en
utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada. Träningsskolan är en
inriktning inom den svenska grundsärskolan. Elever i träningsskolan
har oftast en måttlig eller svår utvecklingsstörning, eller en förvärvad
hjärnskada.

Det är av största vikt att man vid en inskrivning i grundsärskolan är
noggrann och rättssäker. En inskrivning i denna skolform innebär vissa
begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke eleven
kan välja i framtiden. Fyra utredningar ska genomföras som underlag:
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social.

Grundsärskolan i Örkelljunga är förlagd till Beringskolans och
Kungsskolans lokaler. Eleverna kommer från olika
upptagningsområden i kommunen. Innan en inskrivning blir aktuell
utreds en elev mycket grundligt av olika professioner:
lärare/specialpedagog, psykolog, läkare och kurator enligt ovan. Under
läsåret 2017/18 har grundsärskolan 19 elever inskrivna i årskurs 1-9. I
dagsläget är ytterligare 11 elever klara för inskrivning inför
höstterminen 2018. Endast en av nuvarande elever slutar särskolan vid
läsårets slut. Detta gör att särskolan står inför en mycket stor utmaning
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som kräver fler resurser än vad som kunnat förutses inför budgetåret
2018. För att klara av en så stor ökning av elevantalet i särskolan är en
rimlig bedömning att personalbemanningen utökas med minst 4,5 tjänst
läsåret 2018/19.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna en god grund för att
aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig
(Skolverket 2017). Elever i grundsärskolan och träningsskolan behöver
hjälp med allt från toalettbesök, måltidssituationer och förflyttningar
till lättare kunskapsstöd.

Hur resurser bäst fördelas är en komplex fråga men med hänvisning till
ovanstående anser jag att ytterligare resurser måste tillföras
grundsärskolan inför kommande läsår.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Behov av personalförstärkning på grund av utökat elevantal i
kommunens grundsärskola.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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UN § 45 UBF.2018.106 609

Övriga frågor från UN 2018-04-05

Thomas Johansson (C) ställer följande fråga: Är det lektioner som
bedrivs lärarlösa på Utbildningscentrum och i så fall i vilken
utsträckning?

Utbildningschefen svarar att det emellanåt drivs lärarlösa lektioner. Det
kan hända vid sjukfrånvaro när man inte lyckats få tag i någon vikarie.
Utbildningschefen lämnar ett utförligare svar om i vilken utsträckning
detta sker på nästa sammanträde.

Gunilla Edman (S) ställer följande fråga: Hur ser samarbetet och
dialogen ut mellan de olika nämnderna, vid exempelvis projekt.

Utbildningschefen svarar att det är olika vid olika projekt. Vi har t.ex.
nyligen haft ett projekt med simundervisning för barnen i
förskoleklassen, där rektorer har samarbetat med Kultur- och
fritidsförvaltningen. Det finns även de gånger när vi skulle kunna
samarbeta bättre.

Thomas Bjertner (S) ställer följande fråga: Inom Familjen Helsingborg
finns det en Vision 2020, med bland annat en rubrik om Lärande, där
Örkelljunga kommun står som medansvarig. Jag skulle vilja ha
information kring den visionen.

Utbildningschefen presenterar kort Familjen Helsingborgs
verksamhetsplan 2017-2019, särskilt de mål som finns under rubriken
"Lärande". Samarbetet inom nätverken i Familjen Helsingborg
diskuteras.

____________

Expedieras till:
UN 2018-06-07
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UN § 46 UBF.2018.11 610

Övriga frågor

Leif Svensson (S) undrar om det är så att det inte går att skriva ut från
Chromebooks?

Kenny Lärkevie (C) undrar hur stor del av maten som serveras i våra
verksamheter är halvfabrikat.

Kenny Lärkevie (C) undrar om det är så att man ska tystas om att man
är politiker om man jobbar inom kommunen. Får man inte säga att man
ska på förtroendeuppdrag?

Kenny Lärkevie (C) undrar om inte alla som ska rastvakta kan få en
egen reflexväst för ändamålet.

Utbildningschefen svarar på frågorna på Utbildningsnämndens nästa
sammanträde.

____________

Expedieras till:
UN 2018-06-07
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UN § 47 UBF.2018.12 610

Aktuell information

· Information från FÖSAM samt om MBL-förhandlingar -
utbildningschefen informerar.

· Statsbidrag - utbildningschefen informerar.

Expedierade ärenden från Kommunstyrelsen

· KS 2018-04-04, § 73, Besvarande av motion, M -
Kameraövervakning på Kungsskolan, Utbildningscentrum,
Beringskolan och FORUM - se medföljande handling.

· KS 2018-04-04, § 75, Omfördelning av investeringsmedel
avseende byte av ventilation i Ekets skola - se medföljande
handling.

· KS 2018-04-04, § 84, Uppföljning av initiativ - En bra
utbildning och skola - se medföljande handling.

Medföljande handlingar
KS 2018-04-04 § 73 Kamerövervakning på Kungsskolan Beringsskolan
och FORUM
KS 2018-04-04 § 75 Omfördelning av investeringsmedel avseende byte
av ventilation i Ekets skola
KS 2018-04-04 § 84 Uppföljning av initiativ - En bra utbildning och
skola

____________
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UN § 48 UBF.2018.13 610

Kurser och konferenser

Utbildningschefen informerar om mötet om Modellen som hölls
2018-05-02.

Karin Sagnia, förvaltningsassistent, informerar om den nya
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation),
som träder i kraft 2018-05-25.
Hon informerar även om en webbaserad utbildning som kommunen
köpt in som alla politiker erbjuds att genomgå.

____________
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UN § 49 UBF.2018.14 610

Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller annan
kränkande behandling

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av ärenden
rörande diskriminering eller annan kränkande behandling
2018-04-01--2018-04-30 till handlingarna.

Sammanfattning
Anmälningar om ärenden rörande diskriminering och kränkande
behandling fanns tillgängliga under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Anmälningar om ärenden rörande diskriminering och kränkande
behandling för perioden 2018-04-01--2018-04-30

____________
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UN § 50 UBF.2018.15 610

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av
delegationsbeslut 2018-04-01--2018-04-30 till handlingarna.

Sammanfattning
Fattade delegationsbeslut fanns tillgängliga under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut fattade 2018-04-01--2018-04-30
____________
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UN § 51 UBF.2018.124 609

Ombyggnation på förskolor och Kungsskolan

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen
gällande ombyggnation av Trollbacken, Bokelundaskolan, skolan i
Åsljunga och Kungsskolan, samt

att översända ärendet till Kommunstyrelsen och till Kultur- och
Fritidsnämnden för kännedom.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen hur uttryckt behov av utökade lokalytor med
anledning av det ökande förskolebarnantalet. Samråd har skett mellan
kultur och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningens olika
verksamheter och fastighetsavdelningen. Detta har resulterat i en
lösning som innebär ombyggnationer av redan befintliga lokaler i
enlighet med bilagda handlingar.
Med anledning av ett ökat antal elever i grundsärskolan på
Kungsskolan till hösten behöver även en mindre ombyggnation göras
där.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse medel för ombyggnad av Trollbacken,
Bokelundaskolan och skolan i Åsljunga
Trollbacken, ritning
Bokelundaskolan ny förskoleavdelning, ritning
Åsljunga ny förskoleavdelning, ritning
Ny placering skolbibliotek Åsljunga, ritning

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och Fritidsnämnden, för kännedom
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UN § 52 UBF.2018.125 610

Beslut med anledning av ny Dataskyddsförordning,
GDPR

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen beslutar
Utbildningsnämnden följande:

Utbildningsnämnden beslutar att delegera till kommunchefen att
utse dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen,
EU 2016/679 (GDPR), för nämndens personuppgiftsbehandling
från och med 2018-05-25.

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utse en
ansvarig kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom
förvaltningen.

Utbildningsnämnden beslutar att delegera rätten att besluta om
utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande
eller blockerande av personuppgifter till förvaltningschef med rätt
till vidaredelegering.

Utbildningsnämnden beslutar att delegera rätten att lämna
yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande
utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande
eller blockerande av personuppgifter till förvaltningschef med rätt
till vidaredelegering.

Utbildningsnämnden beslutar att delegera ansvaret för
registerförteckningen och tecknandet av
personuppgiftsbiträdesavtalen till förvaltningschefen, med rätt att
vidaredelegera ansvaret.

Sammanfattning
Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av
engelskans General Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj
2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen är en uppdatering av personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen innebär också en skärpning av kraven på att
skydda personuppgifter i det nya digitala samhället. Bland annat införs
möjligheten att utdöma ekonomiska sanktioner mot
personuppgiftsansvariga som bryter mot dataskyddsförordningens
regler.

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som

15(17)



Sammanträdesprotokoll 2018-05-03
Utbildningsnämnden

innehåller regler för hur man får behandla personuppgifter.
Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och kallas
dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla
direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till
exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i
nuvarande personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man till
exempel behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de
registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning.
De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få
information om den personuppgiftsbehandling Örkelljunga kommun
som sker och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga
säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är
fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller
religiös tro ställs särskilda krav.

Viktigare nyheter:

· Den registrerade ska kunna få personuppgifter som man själv
lämnat överförda till en annan tjänst - dataportabilitet.

· Konsekvensbedömning ska göras vid ny
personuppgiftbehandling.

· Säkerhetsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72
timmar.

· Dataskyddsombud ska tillsättas av myndigheter och andra
dataskyddsansvariga som behandlar känsliga personuppgifter.

· Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för
den som bryter mot förordningens regler.

· Regeln i PuL om förenklad behandling av personuppgifter i
löpande text och enkla listor, den så kallade missbruksregeln,
försvinner.

· Myndigheten och andra dataskyddsansvariga har ansvar för att
se till att förordningens regler följs (ansvarsskyldighet).

Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag
ochorganisationer som behandlar personuppgifter. Den gäller när den
personuppgiftsansvarige själv bestämmer över behandlingen. Men även
när ett personuppgiftsbiträde utför behandlingen på uppdrag av den
personuppgiftsansvarige.

Inom Örkelljunga kommun är nämnderna personuppgiftsansvariga
inom sina områden. Exempel på personuppgiftsbiträden är leverantörer
av datasystem.
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Liksom idag har den registrerade rätt att en gång om året begära ut
registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som är registrerade hos
den personuppgiftsansvariga nämnden/förvaltningen.

Ekonomi

Kravet att anlita ett dataskyddsombud är inte finansierat inom befintlig
budget. Köp av tjänsten dataskyddsombud kommer kosta Örkelljunga
kommun 28.800kr/ månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud, GDPR.pdf

____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef
Ingela Ström, Utbildningschef
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