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Läsårstider 2021/2022 - 2025/2026 

Beskrivning av ärendet 

Läsårstiderna bestäms länsgemensamt i femårsperioder. Då nuvarande 

femårsperiod avslutas i och med nästa läsår måste nästkommande 

femårsperiod beslutas. 

Beslutsunderlag 

Förslag på läsårstider 2021/2022 – 2025/2026, daterad den 16 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2020. 

Överväganden 

Förslaget till läsårstiderna är framtagna av skolcheferna i Kalmar län. 

Antalet skoldagar per läsår för eleverna är 178. Två länsgemensamma 

fortbildningsdagar per år är inlagda. Ytterligare tre fortbildningsdagar 

bestäms av respektive kommun inför varje nytt läsår. 

§ 2-Överväganden 

Beslutet påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente 

§ 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Läsårstiderna fastställs. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

David Idermark 

Skolchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Administratör utbildning 
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Förslag på läsårstider 2021/2022 – 2025/2026 

Förslaget är baserat på innevarande femårsperiods förutsättningar, men med 

några smärre justeringar av praktisk karaktär. 

Utgångspunkten är att skolhuvudmännen inom länet fastställer ett antal 

principer för planering av elevernas läsår: 

1. Läsårsslut: fredag i vecka v. 24.  

2. Lov: 5 juni om det är en måndag respektive 7 juni om det är en fredag. 

3. Lov: 30 april om det är en måndag respektive 2 maj om det är en fredag.  

4. Påsklov: förläggs veckan efter påskhelgen.  

5. Sportlov: vecka 8 (jämn vecka). 

6. Vårterminens första dag: måndag vecka 2, eller efter trettonhelgen 

närmast följande vardag i vecka 2. * 

7. Höstterminens sista dag: torsdag eller fredag veckan innan julveckan, 

dock senast 22 december. * 

8. Höstlov: vecka 44 (jämn vecka). 

9. Läsårsstart/höstterminens första dag: måndag v. 34. * 

10. Länsgemensam studiedag förläggs måndag v. 38 för höstterminen. 

Länsgemensam studiedag förläggs fredag v. 11 för vårterminen. 

Måndag och fredag har framförts som starka önskemål från 

vårdnadshavare vilka önskat studiedagar i anslutning till helg.  

 

Därutöver fastställs lokalt tre studiedagar (lovdag för eleverna och tillika 

fortbildningsdag för lärarna).  

11. Elevernas skolår ska omfatta (minst) 178 dagar.  

* Beroende på hur vårterminens röda dagar infaller (1 maj samt 6 juni) kan 

avsteg göras i någon eller några av punkterna 6, 7 och/eller 9. Avvägningen 

anges nedan under respektive läsår.  
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Läsåret 2021/2022  (178 dagar) 

Höstterminen: måndag 23 augusti – onsdag 22 december 

Lov:  måndag 1 november – fredag 5 november 

Fortbildningsdag: måndag 20 september 

Vårterminen: tisdag 11 januari – fredag 17 juni (orsaken är att 

klämdagen runt 1 maj samt klämdagen i 

anslutning till nationaldagen uteblir detta år) 

Lov: måndag 21 februari – fredag 25 februari 

tisdag 19 april – fredag 22 april  

fredag 27 maj 

Fortbildningsdag: fredag 18 mars 

Läsåret 2022/2023  (178 dagar) 

Höstterminen: måndag 22 augusti – torsdag 22 december 

Lov:  måndag 31 oktober – fredag 4 november 

Fortbildningsdag: måndag 19 september 

Vårterminen: måndag 9 januari – fredag 16 juni 

Lov: måndag 20 februari – fredag 24 februari 

tisdag 11 april – fredag 14 april 

fredag 19 maj 

måndag 5 juni 

Fortbildningsdag: fredag 17 mars 

Läsåret 2023/2024  (178 dagar) 

Höstterminen: måndag 21 augusti – torsdag 21 december 

(orsaken är att klämdagen runt 1 maj uteblir 

detta år och då harmonieras denna torsdag med 

föregående år) 

Lov:  måndag 30 oktober – fredag 3 november 

Fortbildningsdag: måndag 18 september 

 

Vårterminen: måndag 8 januari – fredag 14 juni 

Lov: måndag 19 februari – fredag 23 februari 

Tisdag 2 april – fredag 5 april 

fredag 10 maj 

fredag 7 juni 

Fortbildningsdag: fredag 15 mars 
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Läsåret 2024/2025  (178 dagar) 

Höstterminen: måndag 19 augusti – fredag 20 december 

Lov:  måndag 28 oktober – fredag 1 november 

Fortbildningsdag: måndag 16 september 

Vårterminen: tisdag 7 januari – fredag 13 juni 

Lov: måndag 17 februari – fredag 21 februari 

tisdag 22 april – fredag 25 april 

fredag 2 maj 

fredag 30 maj 

Fortbildningsdag: fredag 14 mars 

Läsåret 2025/2026  (178 dagar) 

Höstterminen: tisdag 19 augusti – fredag 19 december (orsaken 

är att klämdagen runt 1 maj samt klämdagen i 

anslutning till nationaldagen uteblir detta läsår, 

samtidigt som vårterminen börjar en onsdag) 

Lov:  måndag 27 oktober – fredag 31 oktober 

Fortbildningsdag: måndag 15 september 

Vårterminen: onsdag 7 januari – fredag 12 juni 

Lov: måndag 16 februari – fredag 20 februari 

tisdag 7 april – fredag 10 april 

fredag 15 maj 

Fortbildningsdag: fredag 13 mars 

David Idermark 

Skolchef 
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§ 28 Dnr UN 2020/000032  

Information - Läsårstider 2021/2022 - 2025/2026 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark informerade om samverkan i länet för läsårstider som är 

femårsperiod. Varje huvudman måste besluta om respektive läsårstider. 

_____ 
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Patientsäkerhetsberättelse   

Beskrivning av ärendet 

Enligt 3 kap 10§, Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast 

den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  I denna skall 

vårdgivaren beskriva hur arbetet för att öka patientsäkerheten inom 

organisationen har bedrivits under föregående år genom att beskriva de 

viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten, hur 

patientsäkerheten har följts upp och hur risker för vårdskador identifieras och 

hanteras.  

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse, daterad 20 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad 20 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver det som Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) kräver. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Patientsäkerhetsberättelsen daterad 20 februari 2020 godkänns.     

David Idermark 

Skolchef 

Ylva Tinnert-Gelebo 

Utvecklingsledare 

Fattat beslut expedieras till: 

David Idermark, skolchef 

Elaine Nyquist, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
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informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Sammanfattning 

 
Enligt 3 kap 10§, Patientsäkerhetslagen(2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 

en patientsäkerhetsberättelse.  I denna skall vårdgivaren beskriva hur arbetet för att öka 

patientsäkerheten inom organisationen har bedrivits under föregående år genom att beskriva de 

viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten, hur patientsäkerheten har följts upp 

och hur risker för vårdskador identifieras och hanteras. 

 

Under 2019 genomfördes helt eller delvis tre av fyra mål. Att tydliggöra elevhälsans uppdrag för de 

olika professionerna kvarstår, målet är att detta ska vara klart under 2020. 

 

Yrkesnätverket för samtliga skolsköterskor med kvalitets diskussioner samt löpande utvärdering av 

verksamheten innefattande avvikelserapportering, hantering av inkomna synpunkter från elever, 

målsmän och andra intressenter genomförs en gång per månad, minnesanteckningar förs. 

 

Under året har skolhälsovården bedrivits enligt våra rutiner i metodboken som beskriver rutiner och 

metoder gällande: 

● vaccinationsrutiner 

● journalhanteringen 

● samverkan 

● hälso besöksrutiner 

● metoder för kontroll av hörsel, syn och rygg 

● remissrutiner 

● avvikelserutiner 

● behandlingsrutiner 

 

Blickar framåt 

Under 2020 måste organisationen gällande elevhälsans medicinska insats ses över då en ny 

högstadieskola står klar 2021 

 

Tydliggöra elevhälsans uppdrag för de olika professionerna, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. 

 

Att öka likvärdigheten gällande hälsosamtal och skolsköterskans arbete på enheten. 

 

Att bibehålla och höja skolsköterskornas kompetens genom riktad kompetensutveckling, möjlighet att 

årligen delta på skolsköterskekongressen. 

 



3 
 

Struktur 

Övergripande mål och strategier 

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

 

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Den medicinska insatsen i elevhälsan inom Mörbylånga kommun 

arbetar fortlöpande för att upprätthålla en så hög grad av patientsäkerhet som möjligt.   

Målet är att bedriva en god och säker vård där risker elimineras genom tidig identifiering och 

förebyggande arbete. 

För att minimera risken för vårdskada är det viktigt att bemanningen är fullgod och att personalen har 

den kompetens som krävs för att bedriva en säker vård. Arbetsmiljön måste vara tillfredsställande och 

det måste finnas tid för planering och kvalitetsarbete. 

 

Strategier för att uppnå dessa mål är att 

● skolsköterska finns tillgänglig på alla skolor och att dessa har ansvar för ett rimligt antal 

elever 

● lokalerna är ändamålsenliga och utrustade för god och säker vård 

● personalen har den kompetens som krävs och ges möjlighet till utbildning och 

kompetensutveckling 

● deltar i skolans elevhälsoarbete 

● riktlinjer och rutiner följs genom systematisk egenkontroll, kontinuerlig uppdatering av länets 

metodbok 

● ha en fungerande avvikelserapportering och att den leder till åtgärder som sedan följs upp 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

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

 

Vårdgivare 

Utbildningsnämnden i Mörbylånga kommun är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs 

inom elevhälsan och ansvarar för att verksamhetschef för elevhälsans medicinska del utses. 

 

Verksamhetschef 

Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska del är ansvarig för att verksamheten bedrivs på ett 

säkert och ändamålsenligt sätt. Verksamhetschefen ansvarar för att alla medarbetare har rätt 

kompetens och för att de får kontinuerlig fortbildning för att upprätthålla denna. Verksamhetschefen 

har i detta arbete stöd av den medicinskt ledningsansvariga skolsköterskan. 
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Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

Legitimerad sjukvårdspersonal har ett eget ansvar för att arbetet de gör utförs med god kvalité, enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet, och med hög patientsäkerhet. Varje medarbetare är skyldig att 

identifiera avvikelser och risker i verksamheten och att rapportera dessa. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

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

Intern samverkan 

● EHG-möten där skolans personal och elevhälsans personal gemensamt identifierar elever som 

är i behov av elevhälsans insatser. 

● Samordning av insatser inom elevhälsan. 

● Information om nya elever på skolorna så att dessa får ta del av elevhälsans rutinmässiga 

insatser som görs i hälsofrämjande och förebyggande syfte. 

● En gång per termin träffas den samlade elevhälsan då även rektorerna deltar. 

● Årlig kontroll av medicinteknisk utrustning 

Extern samverkan 

● Fungerande rutin för remittering till annan vårdgivare när behov av detta finns. 

● Regelbundna möten med externa samverkansparter såsom BHV, BUP, ungdomsmottagning, 

socialtjänst, primärvård, barnklinik och andra sjukhuskliniker m fl. 

● Samverkan med Region Kalmar Barnhälsovård där vi årligen inhämtar journaler på årets 

sexåringar samt får rapport efter vårdnadshavares medgivande. 

Ett samverkansavtal finns mellan kommunen och BUP. Remisser som skrivits till BUP efter önskemål 

från vårdnadshavare och skola. Barn- och ungdomshälsan finns som första linjens psykiatri. 

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Elevhälsans medicinska insats bedriver frivillig vård och samtycke från elev och vårdnadshavare är en 

förutsättning för insatser. Elever har rätt att själva söka elevhälsans personal och kontakt tas med 

vårdnadshavare i de fall där man bedömer att detta är lämpligt eller nödvändigt. Eleverna informeras 

om att skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog har tystnadsplikt och om vad detta innebär. De får 

också information om att tystnadsplikten kan brytas i vissa situationer t ex vid misstanke om att barn 

far illa. 

Information till och samverkan med elever och vårdnadshavare är en viktig del av elevhälsans arbete. 

Information skall vara anpassad efter elevens behov, ålder, kunskap och situation och kan t ex beröra 

följande områden: 

● Beskrivning av elevhälsans medicinska del(roll och uppdrag) 

● Information inför vaccinering 

● Information inför hälsobesök och inför eventuell uppföljning av hälsobesök 

● Information om vidtagna åtgärder vid symtom eller skada 

Det är viktigt att elevhälsans personal uppmärksammar faktorer som kan medföra svårigheter i 

informationsöverföringen t ex behov av tolk. 

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

Rapportering av risker och händelser 

Det finns rutiner för hur elevhälsans medicinska personal går till väga för att rapportera risker och 

avvikelser som sker inom verksamheten. Analys av inkomna avvikelserapporter sker kontinuerligt så 

att åtgärder kan vidtas vid behov. Verksamhetschefen vidtar lämplig åtgärd beroende på avvikelsens 

karaktär och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska gör vid behov anmälan enligt Lex Maria. 

 

Hantering av klagomål och synpunkter 

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

Vårdgivaren har ett system för att ta till vara klagomål, beröm och synpunkter på kommunens 

hemsida. Inkomna klagomål och synpunkter gällande verksamheten sammanställs och behandlas 

löpande vid Skyddskommitté. 

Inga klagomål har under året nått verksamhetschefen. 
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Egenkontroll 

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

 

Vad ska kontrolleras? När ska kontrollerna 

ske? 

Hur och av vem? 

Medicinsk och teknisk apparatur 1 gång/år   audiometer 

2 ggr/år     våg, otoskop 

                  scoliometer 

Externt , MLA samordnar 

Skolsköterska, blankett/avläsning 

Kylskåpstemperatur 1 gång/vecka Skolsköterska avläsa max och min temp 

Medicinska instrument (saxar, 

pincetter mm) 

2 gånger/år samt vb Virkon Behandling av skolsköterska 

Stickande/skärande avfall 1 gång/år Externt  

MLA samordnar 

Journaler 2 gånger/ år Kollegial journalgranskning 

Loggkontroll i PMO 2 gånger/år MLA utför och dokumenterar 

Personalens 

rapporteringsskyldighet 

varje yrkesträff Skolsköterska och MLA 

Avvikelse/risker/klagomål varje yrkesträff Skolsköterska avvikelsesystem/blanketter 

Basala hygienrutiner 1 gång/termin Internkontroll 

Läkemedelslista/delegation 1 gång/år MLA, skolläkare blankett 

Läkemedelskontroll 1 gång/termin Skolsköterska kontrollera utgångsdatum, 

beställning av läkemedel/vaccin MLA 

Vaccinationsprocessen 2 gånger/år MLA tar ut statistik på 

vaccinationstäckningen, 

Vaccinationsplanering 

Årshjulets planerade aktiviteter 1 gång/kvartal Skolsköterska/MLA 

genomgång/utvärdering 

Ledningssystem 1 gång/år MLA och verksamhetschef 



7 
 

Process 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för 

ökad patientsäkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Under 2019 har en rad insatser gjorts för att öka patientsäkerheten. 

Under året har det fortlöpande arbetet med att utveckla och förbättra datajournalsystemet fortsatt. 

Inkomna synpunkter används för att öka användarvänligheten och därmed säkerheten i 

journalsystemet.  

 

Yrkesnätverksmöten 

Yrkesnätverksmöten för samtliga skolsköterskor har anordnats med kvalitets diskussioner samt 

löpande utvärdering av verksamheten innefattande avvikelserapportering, hantering av inkomna 

synpunkter från elever, målsmän och andra intressenter. 

 

Samverkan inom länet 

Nätverk har skapats med Borgholm, Torsås, Nybro och Emmaboda där samtliga skolsköterskor träffas 

två gånger per år för erfarenhetsutbyte. Samverkan med kommunens samarbetspartner inom Region 

Kalmar i syfte att öka samverka och får mer kunskaper samt säkerhetsställa arbetet. 

 

Deltagande i skolsköterskekongress 

Under 2019 deltog man inte i skolsköterskekongressen pga. kommunens besparingar. 

 

Riskanalys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1§, 7 kap 2 § p4 

All personal inom elevhälsans medicinska insats ansvarar för att identifiera och rapportera risker som 

kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten. 

Vi har rutiner för avvikelse och tillbud. 

Skolsköterskorna träffas på yrkesträff en gång/månad. 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Inga händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskada har inte inträffat under 2019. 
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Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

MLA utför loggkontroller i journal datasystemet två gånger per år och dokumenterar detta. Vid 

avvikelse rapporteras detta verksamhetschefen. Kollegial granskning av journaler sker i syfte att 

förbättra och utveckla hur journaler förs. 

 

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 1 0§ p 3 

 

Egenkontroll - uppföljning resultat 

 

● Under hösten 2019 kommer skolsköterskor, kuratorer samt skolpsykolog diskutera sina olika 

uppdrag i syfte att skapa en tydlighet och en likvärdighet i kommunen.  

Funktionernas olika uppdrag är inte tydliggjorda inom organisationen. Detta har inte 

prioriterats pga. byggnation, tjänstledighet, sjukdom och brist på tid. 

● Under läsåret är målet att arbeta mer förebyggande och främjande genom att ta fram ett 

gemensamt material som man arbetar efter. 

Skolhälsovården har arbetat förebyggande och främjande och börjat plocka fram ett 

gemensamt material 

● Under läsåret ska alla blanketter som lämnas ut till vårdnadshavare GDPR säkras. 

Detta är genomfört. 

● Öka kunskaperna kring droger och elever med NPF problematik. 

  Kunskaperna har ökat inom olika områden. 

 

Avvikelse 

● Journal skickats till fel skola.  

Rutin: Alla journaler för åk 6 lämnas till skolsköterska med ansvar för kommunens 

högstadium. Hon får listor av administratör vilken skola respektive elev ska börja åk 7 på. 

Efter det att hon mottagit journalrekvisition påskriven av vårdnadshavare skickas journalen 

till rätt skola. Enbart en person som har ansvaret att detta blir rätt. 

● Skolkurator delade ut läkemedel från låst medicinskåp. 

Tydliggöra egenvårds blanketten för alla liksom tydliggöra professionernas ansvar och 

befogenheter.  

● Avvikelse BHV journal 

Vid genomgång av BHV journal upptäcktes att fyra barn ej fått sin femårskontroll samt 

vaccinering. Avvikelsen är rapporterad till enhetschef BHV. 

● PMO 

Buggar i systemet som gjort att felaktig ansvarig uppgetts i vaccinations modulen. 

Systemförvaltaren i Kalmar län är informerad om avvikelsen som lämnat detta vidare till 

supporten SaaS. 

● Kylskåp 

Kylskåp har inte fungerat och larmat efter sommaren. Vaccin har fått kasserats. Åtgärd: Två 

nya kylskåp har inhandlats. 
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Klagomål och synpunkter 

● Inga klagomål eller synpunkter har kommit in. Åtgärd: Detta kommer tas upp kontinuerligt på 

yrkesnätverket. 

 

Händelse och vårdskador 

● Inga händelser eller vårdskador har anmälts. Åtgärd: Detta kommer tas upp kontinuerligt på 

yrkesnätverket. 

Riskanalys 

● Enbart medicinskt ansvarig ska ge läkemedel. Önskvärt är att enbart medicinskt ansvarig har 

tillgång till medicinskåp. 

● Säkerhetsställa rutiner så att rätt journal skickas till rätt skola inför åk 7. 

● Noggrann mottagande av BHV journal. 

● Kolla kylskåpstemperatur så att vaccin inte ges om det är förbrukat. Inför sommaren samlas 

vaccin på Färjestadens skola där risken för strömavbrott är minst. 

 

 

Mål och strategier för kommande år 

● Se över elevhälsans medicinska insats organisation då det i kommunen blir fler skolenheter. 

● Synliggöra risker, avvikelser, synpunkter och klagomål och säkerställa att dessa når 

verksamheten och används i kvalitetsarbetet.  

● Ökad delaktighet i skolans arbete kring skolnärvaro/skolfrånvaro. 

● Säkerhetsställa att hälsosamtalen blir likvärdiga för alla elever i kommunen. 

● Vara delaktiga i utvecklingsområdet kring pojkar och flickors resultat och mående. Vid 

yrkesnätverk ta fram frågeställningar kring detta som används vid hälsosamtal. Sammanställa 

statistik som kan användas vid enheternas systematiska kvalitetsarbete. 

 

 

 

2020-03-01 

 

Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av 

 

Ylva Gelebo Tinnert               Elaine Nyquist 

Utvecklingschef                      Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

 

Ansvarig 

David Idermark 

Skolchef 
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Revidering av utbildningsnämndens reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och 

som berör utbildningsnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 

reglemente för utbildningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden, daterat den 23 

januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020.           

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär att nämndens presidium ges rätt att besluta om deltagande i 

olika konferenser, studieresor, utbildningar och liknande för ledamöter och 

ersättare i nämnden. Förslaget gäller dock inte för nämndes ordförande vars 

deltagande föreslås beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut annat än att avslå 

förslaget om revidering. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverka inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas.      

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Utbildningsnämnden 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för utbildningsnämndens 

arbete. 

§ 1 Allmänt om utbildningsnämndens uppgifter 

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdomar enligt nationella styrdokument 

inbegripet frågor som har med fristående förskolor och skolor att göra. 

Utbildningsnämnden har rätt att företräda kommunen i frågor som inbegrips 

i nämndens ansvarsområde. 

Utbildningsnämnden ska sköta den dialog som utifrån nämndens uppdrag 

behövs med det övriga samhället och dess organisationer. 

Utbildningsnämnden mandat är begränsat genom att kommunstyrelsen fått 

befogenhet att fatta vissa beslut som rör de andra nämndernas verksamhet i 

den omfattning som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

§ 2 Utbildningsnämndens uppdrag  

Utbildningsnämnden ska ansvara för följande uppgifter. 

 Förskola och pedagogisk omsorg. 

 Förskoleklass. 

 Grundskola och grundsärskola. 

 Gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 Kommunal vuxenutbildning. 

 Fritidshem. 

 Elevhälsa. 

 Öppen förskola. 

§ 3 Beredning av ärenden 

Ärenden som ska beslutas av utbildningsnämnden ska vara tillräckligt 

beredda och hela utbildningsnämnden ska ha tillgång till beslutsunderlaget 

senast fem arbetsdagar före sammanträdet. För att säkerställa att ärenden och 

handlingar kommer till ledamöternas kännedom i tillräckligt god tid så ska 

utbildningsnämnden inför varje år när beslut fattas om sammanträdesdatum 

även besluta om hur lång tid före ett sammanträde ärenden och handlingar 

ska lämnas in till kansliet. Huvudregeln är att inget ärende som lämnats in 

efter beslutat inlämningsdatum får tas upp på dagordningen. Ordföranden får 

i undantagsfall besluta att ta med ett ärende som inte lämnats in i tid om 

ärendet är mycket brådskande. 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att besluta i följande 

grupper av ärenden. 

 Med bindande verkan för kommunen träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i 

mål och ärenden där utbildningsnämnden för kommunens talan. 
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 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till utbildnings-

nämndens förvaltningsområde. 

 Om det finns särskilda skäl besluta om avvikelse från fastställd taxa. 

 Besluta om ersättningar till fristående förskolor och skolor. 

§ 5 Utbildningsnämndens förhållande till den gemensamma 
förvaltningen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen 

(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Utbildningsnämnden 

har full tillgång till den gemensamma förvaltningen och kommunstyrelsen 

ska ta hänsyn till utbildningsnämndens behov och synpunkter när det gäller 

förvaltningens organisation och omfattning. När det gäller hur och med 

vilken kvalitet förvaltningen ska utföra sina uppgifter så beslutar 

utbildningsnämnden om detta för sina ansvarsområden. Kommundirektören 

är ansvarig för att utbildningsnämndens beslut verkställs. 

§ 6 Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budgetprocess.   

Kommunstyrelsen ska i budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 

kommunens olika verksamheter. 

En bredare budgetberedning ska ange övergripande inriktning på 

budgetarbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan 

kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Utbildningsnämndens 

presidium ingår i den bredare budgetberedningen och för där 

utbildningsnämndens talan i budgetfrågor. 

§ 7 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika verksamheter och hur de 

uppfyller de olika mål och kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 

utvecklingen. 

Utbildningsnämnden ska följa de anvisningar de får av kommunstyrelsen för 

hur uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter ska lämnas. 

Uppföljningsarbetet ska bland annat resultera i att rapporter för tertial 1 och 

tertial 2 tas fram av kommunstyrelsen och överlämnas till kommun-

fullmäktige i sådan tid att de kan behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträden i juni respektive oktober. 

§ 8 Kommunstyrelsens möjlighet att fatta beslut inom 
utbildningsnämndens område 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § första stycket ha 

uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen löpande följer övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har rätt att begära in allt det 

material som den anser sig behöva för att kunna ha uppsikt över nämnderna. 
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Kommunstyrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som 

den anser behöver vidtas. Om utbildningsnämnden inte följer de råd eller 

anvisningar som kommunstyrelsen ger så kan kommunstyrelsen i den 

utsträckning som framgår av kommunstyrelsens reglemente fatta bindande 

beslut som rör utbildningsnämndens verksamhet. Om frågan gäller något 

som ligger utanför kommunstyrelsens mandat att fatta beslut som rör 

utbildningsnämndens verksamhet kan kommunstyrelsen initiera ett ärende 

till kommunfullmäktige som då får fatta beslut om direktiv till 

utbildningsnämnden.  

§ 9 Utbildningsnämndens sammansättning 

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

§ 10 Utbildningsnämndens presidium 

Kommunfullmäktige utser bland utbildningsnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande.  

Presidiet ska ingå i samarbetsorgan med andra kommuner och organisationer 

i frågor som ingår i utbildningsnämndens uppdrag.  

Presidiet har ett gemensamt ansvar för att ledamöter och ersättare i 

utbildningsnämnden får tillräckligt med utbildning om lagstiftning, 

kommunala styrdokument och annat som behövs för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Presidiet beslutar om vilka ledamöter och ersättare som ska delta i 

arrangemang enligt arvodesreglementet 2 § 5 punkt. Ordförandens eget 

deltagande beslutas av kommunstyrelsens ordförande. 

§ 11 Utbildningsnämndens ordförande 

Ordföranden leder och planerar utbildningsnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 

utbildningsnämndens verksamhet och ta initiativ i dessa frågor. 

Omfattningen av arvodet för ordföranden och vice ordföranden regleras i 

kommunens arvodesreglemente. 

§ 12 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en 

annan ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten 

tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att tjänstgöra i 

ledamotens ställe.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av tur-

ordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och 

som inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in 

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 14 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 15 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 

tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 16 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

§ 17 Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet 

om det har fattats med acklamation. 

Om ärendet utgör myndighetsutövning finns en skyldighet att delta i 

beslutet. 

§ 18 Tidpunkt för sammanträden 

Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som utbildningsnämnden 

bestämmer. Sammanträde kan, om utbildningsnämnden så beslutar, vara 

offentligt. 

Sammanträdesplaner ska fastställas senast den 1 november året innan det år 

som planen avser. 

§ 19 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska, tillsammans med föredragningslista och de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast fem 

arbetsdagar före sammanträdesdagen. 

Kallelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Varje ledamot och ersättare ska själv öppna och vid behov spara 

de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning som behövs 
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för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för 

tillgången till en fungerande internetuppkoppling utöver de basfunktioner 

som tillhandahålls av kommunen. 

Ordföranden kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att kallelse och 

sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till enskild för-

troendevald. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 20 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 

nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 21 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 22 Delgivning 

Delgivning med utbildningsnämnden sker med ordföranden, kommun-

direktören eller annan anställd som utbildningsnämnden bestämmer. 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utbildningsnämnden 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice 

ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd 

som utbildningsnämnden bestämmer. 

Vid behov kan kommunens firmatecknare underteckna olika handlingar. 

I övrigt bestämmer utbildningsnämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 

§ 24 Tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter tillkännages enligt 

gällande bestämmelser. 

Utbildningsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen om beslut och 

föreskrifter som ska tillkännages på kommunens officiella anslagstavla eller 

annars publiceras på kommunens hemsida. 

§ 25 Hantering av medborgarförslag 

För de medborgarförslag som fullmäktige överlämnar till utbildnings-

nämnden för beslut gäller följande. 
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Medborgarförslag ska beredas så att utbildningsnämnden kan fatta beslut 

inom 6 månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden av mer 

komplicerad natur kan av fullmäktige ges en utökad beredningstid, dock inte 

längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslags-

ställaren underrättas och utbildningsnämnden får ge förslagsställaren 

möjlighet att delta i överläggningen i ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Utbildningsnämnden ska i tid lämna 

underlag för kommunstyrelsens redovisning. 

§ 26 Utskott 

Utbildningsnämnden ska inte ha något utskott. 

§ 27 Delegering 

Delegering kan göras till ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden, 

presidiet eller till anställda i kommunen. 

För att få en effektiv hantering av ärenden kan flertalet ärenden delegeras till 

anställda inom kommunen. Ärenden som bör avgöras av den politiska nivån 

kan delegeras till utbildningsnämndens ordförande, främst när ärendena 

behöver hanteras skyndsamt. Övriga ärenden som ska beslutas av den 

politiska nivån bör i största möjliga omfattning beslutas av utbildnings-

nämnden i sin helhet. 
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Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en Öppen förskola ska öppnas i 

Mörbylånga då det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag , inkommit 4 september 2019.  

Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 20 februari 2020. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och 

pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk 

verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som 

de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. (Skollagen 25 kap. 3§) 

Idag finns en öppen förskola i Färjestaden som har verksamhet fem 

dagar/vecka. Alla barn i Mörbylånga kommun är välkomna till den öppna 

förskolan i Färjestaden tillsammans med vuxen.  

En öppen förskola i Mörbylånga är rimligt inte minst pga. avståndet från 

södra Öland till Färjestaden. Förvaltningen föreslår att starta upp en öppen 

förskola i Mörbylånga då lokaler frigörs vid Skansenskolan. Vid 

projekteringen av Skansenskolan bör därför lokaler för öppen förskola finnas 

med som kan stå klara 2022.  

Samtidigt som man öppnar Öppen förskola i Mörbylånga en dag/vecka 

minskar man motsvarande tid i Färjestaden så att nuvarande personal kan 

arbeta på båda ställena. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Alternativ 1: Ingen förändring, öppen förskola erbjuds enbart i Färjestaden. 

Alternativ 2: Förvaltningen får i uppdrag att söka externa lokaler i syfte att 

öppen förskola kan starta i Mörbylånga redan hösten 2020. Detta innebär 

dock en fördyrning med ökade lokalkostnader.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Kommunicering pågår och redovisas när tjänsteskrivelsen presenteras. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och deras 

vårdnadshavare. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls enligt förvaltningens huvudförslag.   

David Idermark 

Skolchef Mörbylånga kommun 

 Ylva Tinnert-Gelebo 

  Utvecklingsledare 

  

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Sofia Sörensen  

David Idermark, skolchef 
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§ 176 Dnr KS 2019/000443  

Anmälan av Medborgarförslag - Öppen förskola i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om etablering av en öppen förskola 

i Mörbylånga där barn och föräldrar kan mötas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 september 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 92/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    
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Expedieras till: 

Sofia Sörensen,   

Utbildningsnämnden 

 

 

 






