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Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 

Elevhälsans Medicinska Insats inom obligatoriska skolformer i 

Upplands-Bro kommun 

2. Utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 

Elevhälsans Psykologiska Insats inom obligatoriska skolformer i 

Upplands-Bro kommun 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 

1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva 

hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det 

är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder 

patientsäkerhetsarbetet. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2022 

 Patientsäkerhetsberättelse för EMI inom obligatoriska skolformer 2021 

 Patientsäkerhetsberättelse för EPI inom obligatoriska skolformer 2021 

Ärendet 

Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659. Syftet 

med lagen är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att 

anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet 

hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas.  

Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande: 

 Ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vårdskador.  

 Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser.  
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 Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientens säkerhet 

ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 Patienter och närstående ska uppmuntras att involvera sig i 

patientsäkerhetsarbetet.  

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 

1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva 

hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det 

är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder 

patientsäkerhetsarbetet. 

Barnperspektiv 

Att barn inom de obligatoriska skolformerna får den skolhälsovård de har rätt 

till är av allra största vikt för de barn som omfattas av skolplikt inom 

Upplands-Bro kommun.  
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1 Inledning 
 

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

 
Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande: 
 

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

 Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser. 

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

 Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i 
patientsäkerhetsarbetet. 

 
 
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet 
genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med 
vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. 
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2 Verksamhetens mål för 
patientsäkerhetsarbetet  

 

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

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

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

 Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras 
i verksamheten. 
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3 Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet  

 

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

Upplands-Bro Kommun/Utbildningskontoret är juridisk vårdgivare för den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 

 
 Enhetschef enligt HSL 2017:30, 4 kap. 2 § var t o m 2021-08-31  

 därefter  
 Medicinskt Ledningsansvarig läkare (MLA) för elevhälsan var 

skolläkare  (konsult) t o m 2021-03-31. Därefter har 
uppdraget övertagits av skolläkare   

 Samordnande skolsköterska (Sam-Ssk) är .  
 Enhetschefen och MLA ansvarar för ledning, planering och utveckling 

av verksamheten och att god vård bedrivs.  
 Enhetschefen, MLA och Sam-Ssk upprättar tillsammans med enhetens 

personal rutiner för verksamheten och system för att följa upp dem.  
 Enhetschefen, MLA och vederbörande skolsköterska är ansvarig för att 

vid eventuell vårdskada informera elev och vårdnadshavare. 
 Systemansvariga för patientjournalsystemet CGM/PMO är  

 och . 
 

Avvikelser och risker dokumenteras, analyseras och följs upp. Lokaler och 
utrustning för arbetet ska vara anpassade för verksamheten. Den som tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur personen fullgör 
sina arbetsuppgifter (SFS 2010:659). 
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4 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2 

 Enhetschefen har regelbundna avstämningsmöten med Sam-Ssk och 
MLA. 

 Enhetschefen och MLA träffar samtliga skolsköterskor i syfte att 
hantera frågeställningar rörande organisation och resursfördelning 
kring de medicinska insatserna i elevhälsan.  

 Enhetschefen och skolläkaren deltar på skolsköterskemöten som sker 
en gång per månad.  

 En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom 
kompetensutveckling kring arbetssätt och metoder, är att 
verksamheten är väl förtrogen med gällande styrdokument. Det är 
såväl skolsköterskornas som skolläkarens ansvar att rapportera till 
enhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktas 
eller tillgodoses.  
 

Patientsäkerhetsarbete 2021:  
 

1. Samtlig personal inom elevhälsans medicinska insats har adekvat 
utbildning. Samtliga skolsköterskor har vidareutbildning för att kunna 
fullfölja de arbetsuppgifter som verksamheten innefattar till exempel 
ordinera och genomföra vaccinationer. Skolläkare Sara Amin är 
specialist i allmänmedicin. Skolläkare Joachim Sandberg är specialist i 
barn och ungdomsmedicin och även specialist i skolhälsovård. 

2. Sam-Ssk för EMI Upplands-Bro ingår i ett nätverk av samordnande 
skolsköterskor för EMI i Stockholms län, som träffas en gång per termin. 
Där diskuteras bland annat arbetssätt och metoder, kvalitet, lagar, 
systematiskt kvalitetsarbete.  

3. Enhetschef enligt HSL 2017:30, 4 kap 2 §  och ingår i 
Nätverk för Enhetschefer Central Elevhälsa Storstockholm. 

4. Skolläkaren ingår i Nordvästra Storstockholms Skolläkarnätverk och MLA 
nätverk. 

5. Verksamheten arbetar med avvikelsehantering för att identifiera och 
åtgärda eventuella risker. MLA, Sam-Ssk och enhetschef går igenom de 
avvikelser som kommer in och tar fortlöpande ställning till om någon 
avvikelse skall anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
Enhetschefen har, i samråd med MLA, ansvar att ta ställning till om 
någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. 

6. För EMI Upplands-Bro finns en lokal Metodbok där rutiner är framtagna 
och metoder för arbetet beskrivs. Metodboken revideras/uppdateras 
kontinuerligt.  

7. Systemansvariga för patientjournalsystemet ingår i ett nätverk för 
användare av journalsystemet PMO i Stockholms län. De träffas två 
gånger per år för att kunna föra dialog med leverantören av 
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journalsystemet och för att arbeta med utvecklingsfrågor och 
förbättringsområden i systemet.  

8. Möten med externa vårdgivare, såsom ungdomsmottagningen (UMO) i 
Upplands-Bro, representanter för Barn- och Ungdomsmedicinsk 
mottagning (BUMM) respektive Barn- och Ungdomspsykiatrisk 
mottagning (BUP), första linjens psykiatri Bryggan, Vårdcentraler samt 
logopeder, sker efter behov.  

9. Tvärprofessionella diskussioner mellan skolsköterskor och övriga 
yrkeskategorier i Resursteamet sker efter behov. 

10. Två skolsköterskor delade på ansvaret att göra medicinsk kartläggning 
av nyanlända elever fram till juni. Efter sommaren anställdes en 
skolsköterska för det uppdraget. Arbetet pågår fortlöpande där enligt 
fastslagen rutin med hälsobesök, hälsosamtal, rekvirering av 
journaluppgifter, om sådana finns, samt remittering till övriga 
vårdinstanser. 
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5 Rutiner för egenkontroll samt vilken 
egenkontroll som genomförts under året 

 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §; 7 kap 2. § p 2  

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten samt kontroll av de processer och rutiner som ingår i 
verksamhetens ledningssystem. 

 
 Strukturerad egenkontroll av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, 

journalhantering och nyanlända elever sker enligt en modell för 
egeninventering. Skolsköterska  är samordnande för 
uppdateringsarbetet och för uppföljning av att data införs kontinuerligt i 
systemet av alla skolsköterskor.  

 Uppföljning av Egeninventering sker fortlöpande.  

 Egenkontroll av lokaler sker med en detaljerad checklista. Denna 
presenteras sedan för samtliga rektorer i Verksamhetsgrupp skola. 
Därefter konsulteras lokalsamordnare för eventuella ombyggnader och 
anpassningar. 

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

 Egenkontroll enligt GDPR av anteckningar, register och information, 
som ej omfattas av journallagen, sker enligt rutin i Upplands-Bro 
kommun. 
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6 Rutiner för att identifiera risker i 
verksamheten 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Verksamheten arbetar med avvikelsehantering, egenkontroll och möten internt 
i EMI samt i tvärprofessionella grupper för att identifiera eventuella risker. 
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7 Rutiner för händelseanalyser 
 

SFS: 2010:659, 3 kap. 3 § 

 Avvikelser registreras i det digitala avvikelsehanteringssystemet KIA. 

 MLA, Sam-Ssk och Enhetschef går regelbundet igenom de avvikelser 
som kommer in och tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse 
skall anmälas till IVO. Enhetschefen har, i samråd med MLA, i uppgift 
att ta ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. 

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

 Händelser och avvikelser som rör samarbete i tvärprofessionella 
grupper samt samarbete med externa vårdgivare, tas upp i möten med 
dessa. Analys sker av MLA, Sam-Ssk och Enhetschef. Eventuella 
rutinförändringar görs i samråd med samtliga. 

 Uppföljning av Egeninventering har hittills gjorts fortlöpande. 
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8 Informationssäkerhet 
 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

 Journalsystemet är klassificerat enligt informationsklassificering som 
skapats med kommunens informationssäkerhetssamordnare, enligt 
kommunens riktlinjer. 

 Informationsklassning och handlingsplan enligt verktyget KLASSA, 
framtaget av SKR, har påbörjats av systemansvariga för 
patientjournalsystemet CGM/PMO.  

 Uppgradering av journalsystemet har gjorts enligt leverantörens 
rekommendationer.  

 Journaldokumentationen skall kontrolleras/uppföljas kontinuerligt med 
loggar. Kontroller sker av systemansvariga för patientjournalsystemet 
där  har huvudansvaret för att utföra loggar. 

 Informationshanteringen på enheten följer Dataskyddsförordningen. 

 Verksamheten använder digitala blanketter för hälsouppgift, 
vaccinationsmedgivande och journalrekvisition. Detta minskar risken 
att obehöriga kan ta del av information samt säkerställer att rätt person 
signerar aktuell blankett.  

 För att säkerställa informationssäkerhet vid digitala möten har licens för 
videomöten genom Inera inhandlats. Inera kan användas vid digitala 
möten där personuppgifter förekommer, exempelvis vid 
anamnestagning eller elevhälsomöten med vårdnadshavare och/eller 
elev.  
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9 Samverkan för att förebygga vårdskador 
 

SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 § 

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

 Inom verksamheten sker det förebyggande arbetet genom att tillse att 
samtliga är förtrogna med och följer gällande rutiner för arbetet. 
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10 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och 
synpunkter 

 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §; SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar.  
Avvikelserapportering ska ske löpande enligt utarbetade riktlinjer. 

Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens 
föreskrifter och riktlinjer. MLA, Sam-Ssk och Enhetschefen ansvarar för 
bedömning och analys av avvikelser. Enhetschefen är, i samråd med MLA 
ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enlig Lex Maria 

Eventuella klagomål/synpunkter som inkommer via telefonsamtal eller mejl till 
respektive skolsköterska eller verksamhetschef diskuteras efter behov med 
MLA. 
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11 Samverkan med patienter och närstående  
 

SFS 2010:659, 3 kap. 4 § 

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

SOSFS 2011:9, 5 kap. 4 § 

 Under 2021 har 16 avvikelserapporter inkommit, som kan räknas in i 
aktuellt år. Se tabell nedan för översikt av avvikelser 2021. 

 Allvarlighetsgraden delas in i lindrig, måttlig och betydande. 
 Utöver rapporterade avvikelser var det: 

-  44 hörselkontroller i förskoleklass som inte kunde utföras på grund 
av dålig ljudisolering i mottagningsrummet. Kontrollerna utfördes 
senare när eleverna gick i åk 1. 

- 32 elever i åk 8 som fick hälsosamtal/hälsobesök fördröjda.   
- 13 hälsosamtal/hälsobesök i övriga årskurser som blev fördröjda.  
- 39 kontrollelever vars besök blev fördröjda. 

 En av förklaringarna till, ovan nämnda, fördröjda besök är att Covid-19 
har påverkat verksamheten på flera olika sätt. Frånvaron hos elever 
och personal har varit ovanligt stor vilket har gjort det svårt att planera 
verksamheten och att hinna ta igen uteblivna besök. Covid-
vaccinationen av 12 till 15åringar har påverkat verksamheten på så 
sätt att insatsen har tagit en stor del av skolsköterskornas tid i anspråk.  

 Precis som tidigare år utfördes inte alla hälsobesök år 2020 och läsåret 
startade med en eftersläpning. Besöken utfördes under 2021 men är 
också en anledning till att verksamheten återigen inte hann genomföra 
alla planerade hälsobesök under 2021. 

 Under 2020 gjorde den medicinska insatsen en grundlig inventering av 
samtliga lokaler ute på skolorna. Utifrån detta gjorde lokalsamordnare 
tillsammans med verksamhetschef för Resursteamet, Sam-ssk och 
skolsköterskornas skyddsombud en prioritering av vilka skolors rum 
som i första hand behövde åtgärdas. Det återstår alltjämt brister i flera 
av skolsköterskemottagningarna. 

 Konsekvenserna av att inte ha lokaler som möter behoven kan 
innebära att hälsosamtal inte kan genomföras ostört och att 
hörselkontroller inte kan utföras. Avsaknad av väntrum skapar en 
otrygg miljö för elever som ska träffa skolsköterska eller skolläkare.  

 Det finns stora skillnader i antalet anmälda avvikelser mellan 2019 och 
senare år. År 2019 drabbades verksamheten av sjukskrivningar utan 
att vikarie togs in vilket är en förklaring till den höga siffran. Detta år har 
inte de fördröjda besöken formellt registrerats som avvikelser vilket är 
en förklaring till årets relativt låga siffra. 
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13 Resultat 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Arbete som skett under året utifrån förra årets mål och strategier: 
 

 Föregående års analys visade att EMI behövde utökade resurser för 
skolläkare. Under våren har därför tjänsten ökats och verksamheten 
har nu en skolläkare på heltid.  

 Resultaten av hälsoenkäterna i förskoleklass, åk 4 och åk 8 har, då de 
efterfrågats av rektor, redovisats för hela elevhälsoteamet på skolan. 

 Egenkontroll, kallad “egeninventeringen”, för basprogrammet används 
som tidigare och fylldes i vid läsårets slut.  

 Digitala EMI-blanketter för kommuninvånare; hälsouppgift, 
journalrekvisition, vaccinationsmedgivande infördes år 2020 och 
används i hög grad. 

 Logguppföljning av journalåtkomst utförs och har systematiserats. 
 Arbetet med avvikelser i KIA fortsätter. 
 Arbetet med Metodboken har fortsatt, uppdatering har skett under 

2021 och arbetet pågår fortfarande. 
 Ett kontinuerligt arbete görs för att tillse att 

skolsköterskemottagningarna har ändamålsenliga lokaler och bra 
utrustning. Utvecklingsarbete tillsammans med Verksamhetsgrupp 
skola har ersatt avvikelser gällande lokaler. En strukturerad 
mall/checklista för egenkontroll av lokaler används. 

 Under 2021 har följande brister i lokalerna åtgärdats:  
- Brunnaskolan: Ljuddämpande list i dörren mellan skolsköterskans 

och rektorns rum. Detta har minskat lyhördheten. 
- Bergaskolan: Mottagningsrummet har byggts om och ljudisolerats. 

Det är nu av adekvat storlek för att kunna utföra nödvändiga 
undersökningar och har kompletterats med ett mindre väntrum. 
Dock saknas ett öppningsbart fönster vilket är önskvärt inom denna 
typ av verksamhet. 

- Härneviskolan: Mottagningen har flyttat tillbaka till den ursprungliga 
lokalen i huvudbyggnaden. Ett omfattande arbete i angränsande 
träslöjdslokal har gjorts för att minska bullernivå och säkerställa en 
god arbetsmiljö i skolsköterskans rum. 

 Införande av digital hälsoenkät avvaktas fortfarande i väntan på beslut 
kring eventuell upphandling av nytt journalsystem. 

 Ledningssystemet har EJ uppdaterats under året. 
 Arbetet med att tydligt systematisera stickprovskontroller avseende 

läkemedelsförvaring, hantering och ordinationer återstår. 
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14 Övergripande mål och strategier för 2022 
 

Mål 

Att säkerställa en god och säker vård som bedrivs av personal inom 
elevhälsan med hög kompetens och adekvat utbildning för uppdraget. 

Mål Strategi 

Följa upp resultaten av enkäten 
som fylls i vid hälsobesök i 
förskoleklass, åk 4 och åk 7 för 
att identifiera risker. 

Skolsköterskorna redovisar efter 
behov, resultaten på respektive 
skola i EHT (Elevhälsoteam), för 
ställningstagande till insatser.  
 

Införa digitala hälsoenkäter. 
Digitala enkäter gör det möjligt 
att dra ut statistik på ett mer 
överskådligt och systematiserat 
sätt. 
 

PMO-ansvariga Ssk ser över de 
alternativ som finns. Gör en ny 
bedömning efter eventuellt byte 
av journalsystem. 

Säkerställa ändamålsenliga 
lokaler. 

Byte av rum för 
skolsköterskemottagning:  

- Ekhammarskolan har vuxit i 
elevantal och därför behövs två 
mottagningsrum för 
skolsköterskorna. 
 
Tillse att samtliga 
skolsköterskemottagningar 
har:  
-Bra ljudisolering;  

Lillsjö, Ekhammar, Råby, 
Finnsta. 
-Rinnande vatten inne på 
rummet;  

Ekhammar 
-Funktionella väntrum;  

Brunna, Tjusta, Finnsta 
-Öppningsbart fönster; 

Bergaskolan 
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Fortsätta och förbättra arbetet 
med rapportering av avvikelser i 
systemet KIA. 
Förbättra arbetet med en öppen 
dialog kring händelser, risker 
och avvikelser. 

-Fortsatt kontinuerligt arbete 
med att inkomna avvikelser tas 
upp av Verksamhetschef, MLA 
och Sam-Ssk i 
skolsköterskegrupp samt vid 
behov i externa kontakter där 
händelse, åtgärd och rutiner 
diskuteras för att reducera risker 
för upprepad avvikelse. 
-Tydliggöra när avvikelser ska 
skrivas.  
-Vid behov ska rutiner ses 
över/ändras. 
-Skapa en händelseanalys. 

Ledningssystem Uppdatera och omarbeta 
befintligt ledningssystem 

Arbete med egenkontroll 
avseende läkemedelsförvaring, 
hantering och ordinationer. 

Skapa rutin för och införa 
stickprovskontroller. 

Samtliga skolsköterskor 
genomför egenkontroll 
avseende basprogrammet i 
Egeninventeringen och att 
resultat utvärderas. 

Individuell uppföljning av 
skolsköterska ansvarig för 
Egeninventering, enhetschef 
och MLA. 
Fortsatt arbete med uppdatering 
av Egeninventering, 
bearbetning av statistik från 
denna och åtgärder kopplat till 
resultat. 

Uppdatera den digitala 
Metodboken 

Årlig uppdatering av Metodbok 
under 2022. 
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2. Verksamhetens mål för 
patientsäkerhetsarbetet 
 

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

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

Strategier för att uppnå dessa mål är:  

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

 • Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras i verksamheten. 

 

3. Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet 
 

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

Upplands-Bro Kommun/Utbildningskontoret är juridisk vårdgivare för den hälso- och 
sjukvård som bedrivs inom Elevhälsans Psykologiska Insats (EPI). 

• Verksamhetschef enligt HSL 2017:30, 4 kap. 2 § var t.o.m. augusti 2021Viktor Engström. 
Därefter tillträdde  som tf. verksamhetschef Resursenheten.  

 
• Psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA) för elevhälsan var leg. psykolog 

t o m 2022-01-31. Därefter har uppdraget övertagits av leg. psykolog 
.  

 
• Verksamhetschefen och PLA ansvarar för ledning, planering och utveckling av 

verksamheten och att god vård bedrivs. 
  

• Verksamhetschefen och PLA upprättar tillsammans med övriga psykologgruppen rutiner 
för verksamheten och system för att följa upp dem.  
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• Verksamhetschefen och PLA är ansvarig för att vid eventuell vårdskada informera elev 
och vårdnadshavare.  

Avvikelser och risker dokumenteras, analyseras och följs upp. Lokaler och utrustning för 
arbetet ska vara anpassade för verksamheten. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen 
bär själv ansvaret för hur personen fullgör sina arbetsuppgifter (SFS 2010:659). 

 

4. Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2 

• I december 2020 beslutades att EPI i Upplands-Bro kommun skulle ha en psykologiskt 
ledningsansvarig psykolog och att patientsäkerhetsarbetet inom EPI skulle dokumenteras, 
analyseras och följas upp på liknande vis som elevhälsans medicinska insats avseende 
avvikelserapportering, egenkontroll, samverkan och patientsäkerhetsberättelse. Detta är 
därför den första patientsäkerhetsberättelse som har tagits fram för EPI i Upplands-Bro 
kommun.  

 
 

• Patientsäkerhetsarbetet i EPI har under 2021 genomförts enligt nedanstående årshjul:   
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• Verksamhetschefen har regelbundna avstämningsmöten med PLA. 
 

• Verksamhetschefen deltar på psykologgruppens veckomöten varje vecka.  
 

• En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring arbetssätt 
och metoder, är att verksamheten är väl förtrogen med gällande styrdokument. Det är 
såväl psykolog med PLA som övriga psykologers ansvar att rapportera till 
verksamhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktas eller 
tillgodoses. 

 

Patientsäkerhetsarbete 2020  
 
1. Samtlig personal inom elevhälsans psykologiska insats har adekvat utbildning. Samtliga 

psykologer med fast anställning är legitimerade. Under 2021 har psykologgruppen haft en 
PTP-psykolog anställd på ett tidsbegränsat uppdrag som vikarie för en föräldraledig 
psykolog. PTP-psykologen har haft handledning av erfaren psykolog i gruppen enligt 
gällande föreskrifter.  

 
2. Psykologgruppen i Upplands-Bro ingår i ett nätverk av skolpsykologer i nordvästra 

Stockholms län, som träffas en gång per termin. Där diskuteras bland annat arbetssätt och 
metoder, kvalitet, lagar och systematiskt kvalitetsarbete.  
 

3. Verksamheten har påbörjat arbetet med avvikelsehantering för att identifiera och åtgärda 
eventuella risker. System för att rapportera, analysera och följa upp avvikelser digitalt har 
tagits fram (KIA) och PLA och enhetschef kommer regelbundet gå igenom de avvikelser 
som kommer in och tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Enhetschefen har, i samråd med PLA, ansvar att 
ta ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. 

 
4. För EPI i Upplands-Bro finns en lokal teamsgrupp där rutiner och metoder för arbetet 

beskrivs. Dessa rutinbeskrivningar utgår från det gemensamma utvecklingsarbetet i 
psykologgruppen och utökas och vidareutvecklas utifrån behov.  

 
5. Samverkansmöten med externa vårdgivare, såsom representanter första linjens psykiatri 

Bryggan, Habilitering och hälsa samt logopeder, har skett under året. 
 

6. Samverkansmöten med viktiga aktörer inom kommunen har också skett, såsom sociala 
skolteamet och mottagningen Bryggan.  

 
7. Psykologgruppen har genomgått utbildning kring psykologutredningar avseende 

intellektuell funktionsnedsättning för nyanlända barn och ungdomar samt deltagit vid 
Psifos kompetensdagar där flera föreläsningar har berört arbetssätt och metoder, kvalitet, 
lagar och systematiskt kvalitetsarbete.  

 
8. Psykologgruppens testmaterial har inventerats och utökats med uppdaterade testbatterier 

för att säkerställa grundläggande patientsäkerhet vid psykologutredningar.  
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5. Rutiner för egenkontroll samt vilken 
egenkontroll som genomförts under året 
 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §; 7 kap 2. § p 2 

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten 
samt kontroll av de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

• Rutiner för regelbunden stickprovskontroll avseende journalföring och öppnande av 
journaler har tagits fram och dokumenterats. Stickprovskontroll har genomförts under året 
enligt dessa rutiner.  
 

• Psykologgruppen har under året gått igenom rutiner för psykologutredningar och sedan 
följt upp hur väl man har följt dessa rutiner. Identifierade utvecklingsområden var att 
säkerställa att barnanpassad återgivning alltid erbjöds och att utvärdering alltid skulle ske 
tillsammans med elev.  
 

6. Rutiner för att identifiera risker i 
verksamheten  
 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §   

Verksamheten arbetar med avvikelsehantering, egenkontroll och möten internt i EPI samt i 
tvärprofessionella grupper för att identifiera eventuella risker. I psykologgruppen genomförs 
en årlig riskrond som ett strukturerat möte för att diskutera och arbeta kring riskrapportering 
och patientsäkerhet.  

 

7. Rutiner för händelseanalyser 
 

SFS: 2010:659, 3 kap. 3 § 

• Avvikelser registreras i det digitala avvikelsehanteringssystemet KIA.  
 

• PLA och Enhetschef går regelbundet igenom de avvikelser som kommer in och tar 
fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall anmälas till IVO. Enhetschefen har, 
i samråd med PLA och MLA, i uppgift att ta ställning till om någon avvikelse skall 
anmälas enligt Lex Maria.  
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• Vid gemensamma möten tas alla inkomna avvikelserapporter upp till diskussion i 
psykologgruppen. Vid behov går gruppen igenom gällande rutiner. Eventuella 
rutinförändringar genomförs.  
 

• Händelser och avvikelser som rör samarbete i tvärprofessionella grupper, samt 
samarbete med externa vårdgivare, tas upp i möten med dessa. Analys sker av PLA, 
och Enhetschef. Eventuella rutinförändringar görs i samråd med samtliga. 
 

8. Informationssäkerhet 
 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

• Journalsystemet är klassificerat enligt informationsklassificering som skapats med 
kommunens informationssäkerhetssamordnare, enligt kommunens riktlinjer. 
 

• Journaldokumentationen skall kontrolleras/uppföljas kontinuerligt med loggar. Arbetet 
med detta har systematiserats under 2021 och en rutin för kontroll har utarbetats. 
Kontroller sker av PLA och rapporteras till enhetschef.  
 

• Informationshanteringen på enheten följer Dataskyddsförordningen. 
 

• Psykologgruppen använder ej Microsoft Teams för möten eller dokumentation som 
omfattar personuppgifter.  
 

• För att säkerställa informationssäkerhet vid digitala möten har licens för videomöten 
genom Inera inhandlats. Inera används av psykologgruppen vid digitala möten där 
personuppgifter förekommer, exempelvis vid anamnestagning eller elevhälsomöten 
med vårdnadshavare och/eller elev.  
 

9. Samverkan för att förebygga vårdskador 
 

SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 § 

• Samverkan med externa vårdgivare för att förebygga vårdskada sker genom möten, 
överlämningar av journaler och annan informationsöverföring. Utifrån detta sker 
adekvat anpassning utifrån elevens behov. 
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10. Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och 
synpunkter 
 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §; SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

• Psykologer är legitimerade av Socialstyrelsen och arbetar under eget medicinskt 
yrkesansvar när de utför arbetsuppgifter utifrån HSL.  
 

• Avvikelserapportering ska ske löpande enligt utarbetade riktlinjer. 
 

• Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter 
och riktlinjer. PLA och enhetschef ansvarar för bedömning och analys av avvikelser. 
Enhetschefen är, i samråd med PLA ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enligt 
Lex Maria.  
 

• Eventuella klagomål/synpunkter som inkommer via telefonsamtal eller mejl till 
respektive psykolog eller verksamhetschef diskuteras efter behov med PLA. 

 

11. Samverkan med patienter och 
närstående 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 4 § 

Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan inom elevhälsans psykologiska del är frivillig. I 
samband med erbjudande om psykologutredning efterfrågas skriftligt medgivande från båda 
vårdnadshavarna. Vid journalrekvirering utanför Upplands-Bro kommun efterfrågas skriftligt 
medgivande. Skolpsykologerna ska alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare 
för bästa möjliga resultat av den vård som ges. Eleven bör alltid informeras om det som rör 
honom eller henne och informationen ska vara anpassad efter ålder och mognad. Eleven ska 
ha ett medinflytande, som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till ett 
självbestämmande. Vårdnadshavare kontaktas när så bedöms nödvändigt. Tolk används vid 
samtal då behov föreligger.  
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12. Övergripande mål och strategier för 
2022 
 
Mål  
Att säkerställa att god och säker vård bedrivs inom elevhälsan, av personal med hög 
kompetens och adekvat utbildning för uppdraget. 

Delmål Strategi 

Ledningssystem Etablera och utveckla ett ledningssystem för 
elevhälsans psykologiska insats samt 
revidera kontinuerligt vid behov 

Psykologiska instrument Se över och säkerställa verksamhetens 
tillgång till adekvata testbatterier och 
skattningsskalor samt komplettera utbudet 
vid behov 

Gemensamma rutiner under och efter 
psykologutredning  

Öka delaktighet och användbarhet under och 
efter psykologutredning genom att: 

- Elevens bild av utredningen utvärderas 

- Barnanpassad återgivning erbjuds 

- Handledning erbjuds efter avslutad 
utredning (om eleven ska gå kvar på skolan) 

Arkivering av pappersjournaler Säkerställa korrekt arkivering och förvaring 
av psykologjournaler i pappersformat 

Avvikelserapportering Införa rutiner för avvikelserapportering och 
-hantering beträffande patientsäkerhet i KIA 
för elevhälsans psykologiska insats (EPI) 

Årlig riskrond under ledning av PLA 

Stickprovskontroll Utföra regelbunden stickprovskontroll av 
journaler, två gånger per termin (PLA) 
 
Rapportera resultat till enhetschef  

Egenkontroll Terminsvis utvärdera i psykologgruppen hur 
arbetssätt stämmer överens med beslutade 
rutiner inom prioriterade områden 
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Samverkan Säkerställa psykologernas samverkan såväl 
inom den egna verksamheten som med 
andra instanser enligt behov 
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Flytt av Härneviskolans grundsärskola till 
Råbyskolan  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att flytta grundsärskolan från lokaler på 

Härneviskolan till lokaler på Råbyskolan enligt Utbildningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Idag går de grundsärskoleelever som har störst behov på Härneviskolan i 

Ullevihuset. Ullevihuset är ett gammalt hus i två plan med begränsningar. Det 

har gjorts anpassningar i huset men arbetsmiljön är inte optimal för 

elevgruppen. Att arbetsmiljön inte är anpassad för verksamheten påverkar även 

personalens arbetsmiljö.  

En utredning genomförd av Utbildningskontoret och Kommunfastigheter visar 

att en flytt av grundsärskolan från Härneviskolan till lokaler på Råbyskolan 

skulle innebära stora förbättringar för grundsärskolans elever och personal. 

Bakgrund till förslag till beslut biläggs. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2022 

 Förslag om flytt av grundsärskolan från lokaler på Härneviskolan till 

lokaler på Råbyskolan, med bilaga 

Ärendet 

Idag går de grundsärskoleelever som har störst behov på Härneviskolan i 

Ullevihuset. Flera av eleverna har funktionsnedsättningar med nedsatt 

rörelseförmåga. Rullstolar, lyftanordningar, anpassade toaletter och 

duschanordningar är viktiga delar i verksamheten.  

Ullevihuset är ett gammalt hus i två plan med begränsningar. Det har gjorts 

anpassningar i huset men arbetsmiljön är inte optimal för elevgruppen. Att 

arbetsmiljön inte är anpassad för verksamheten påverkar även personalens 

arbetsmiljö. 

Utbildningskontoret har tillsammans med Kommunfastigheter gjort en 

utredning för att se vilka möjligheter det finns att rymma Råbyskolans elevers 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-03-29 UN 22/0125 

 
 

tillsammans med grundsärskola. Utredningen visar att en flytt av 

grundsärskolan från Härneviskolan till lokaler på Råbyskolan skulle innebära 

stora förbättringar för grundsärskolans elever och personal. 

Förslaget har lyfts med respektive skolledning som varit delaktig i arbetet, samt 

med personalen på respektive skolenhet. Sammantaget ser man positivt på 

förslaget ute i verksamheterna. 

Bakgrund till förslag till beslut biläggs.  

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa.   

 

 

 

 

 

UTBILDNINGSKONTORET 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag om flytt av grundsärskolan från lokaler på Härneviskolan till 

lokaler på Råbyskolan, med bilaga 

Beslut sänds till 

 Råbyskolan 

 Härneviskolan  
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Remissvar till Skolinspektionen angående 
ansökan från Internationella engelska skolan i 
Sverige AB om godkännande som huvudman i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets yttrande som sitt eget 

och överlämnar det till Skolinspektionen. 

Sammanfattning 

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt 

om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående grundskola, 

förskoleklass och fritidshem Vid Internationella Engelska Skolan Upplands 

Bro i Upplands-Bro kommun fr. o. m läsåret 2023/24. 

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 

med 2 kap 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt 

underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga och bestående negativa följder på 

lång sikt (5 år) för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i 

kommunen (kommunal verksamhet). 

Utbildningskontorets yttrande biläggs. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2022 

 Utbildningskontorets yttrande den 5 april 2022 

 Remiss – ansökan om godkännande som huvudman, Internationella 

Engelska Skolan i Sverige AB, dnr SI 2020:1062 

Barnperspektiv 

Barn har rätt att gå på en skola nära hemmet, gärna på en skola där de går 

tillsammans med kamrater som de kan leka med och umgås med även på 

fritiden. Att det etableras en skola i området är positivt ur barnets perspektiv. 

För barnet ska det inte vara någon avgörande skillnad om skolan drivs av en 

fristående eller en kommunal huvudman. 
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UTBILDNINGSKONTORET 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

 

 

 

Bilagor 

 

1. Utbildningskontorets yttrande den 5 april 2022  

2. Befolkningsprognos 2021-2031 för åldrarna 0-18 år 

3. Sammanställning av samtliga kommunala och fristående 

förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen, med årskurs 

och elevantal per skolenhet 

4. Karta med placering av kommunala och fristående skolor   

5. Remiss från Skolinspektionen den 21 februari 2022 

6. Ansökan Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, dnr SI 

2020:1062 

Beslut sänds till 

 Skolinspektionen 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-04-05   

 
 

Centrala Bro är ett socioekonomiskt svagt område i jämförelse med resten av 
kommunen. Skolsegregationen i området är jämförelsevis hög. Etableringen av 
den fristående skolan ska göras i nära anslutning till centrala Bro vilket gör att 
elever som bor i området kan komma att söka sig till den nya skolan i 
Trädgårdsstaden. På motsvarande sätt kan eleverna som på sikt kommer att bo i 
Trädgårdsstaden komma att söka sig till de kommunala skolorna i centrala Bro. 
Detta skulle kunna ha effekten att skolsegregationen minskar då skolornas 
gemensamma upptagningsområde kommer att omfatta barn med olika 
socioekonomiska bakgrund.   

Att Internationella Engelska Skolan ansöker om att starta en skola för 
årskurserna F-9 är positivt. De kommunala skolorna har idag ingen enhet som 
omfattar förskoleklass och samtliga grundskolans årskurser. Antalet skolbyten 
påverkar kommunens möjlighet att planera. Skolbyten kan även påverka 
elevens utbildning.  

Pedagogiska konsekvenser  

Liksom alla andra huvudmän inom utbildning förväntas den fristående aktören 
följa både skollag och läroplan. Det finns i dagsläget inte några planer på att 
etablera en kommunal skola i det nybyggda området, vilket innebär att de 
vårdnadshavare som vill välja ett kommunalt alternativ för sina barns skolgång 
kommer att hänvisas till befintliga skolor.  

Totalt går 87 elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun, i 
Internationella Engelska Skolan i andra kommuner. En etablering av 
huvudmannen inom kommunen skulle kunna innebära att fler vårdnadshavare 
väljer att förlägga sina barns skolgång inom kommunen. Detta kan innebära 
pedagogiska fördelar för eleverna, då mindre tid går åt till resandet till och från 
skolan.   

Bilagor 

1. Utbildningskontorets yttrande den 5 april 2022 

2. Befolkningsprognos 2021-2031 för åldrarna 0-18 år 

3. Sammanställning av samtliga kommunala och fristående 
förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen, med årskurs 
och elevantal per skolenhet 

4. Karta med placering av kommunala och fristående skolor 
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Befolkningsprognos för Upplands-Bro kommun i funktionella åldersklasser

Befolkningsutveckling 2021–2031 för åldrarna 0–18 år

Antalet yngre barn mellan 0 och 5 år förväntas öka med 564 personer mellan åren 2021 och 2031. 
Antalet väntas öka under alla åren, med mellan 23 och 88 personer.

Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med 1 048 personer mellan åren 2021 och 2031.
Antalet väntas öka under alla åren, med mellan 56 och 170 personer.

Antalet ungdomar mellan 16 och 18 år förväntas öka med 355 personer mellan åren 2021 och 2031.
Antalet väntas öka under alla åren, med mellan 20 och 58 personer.

Under hela perioden förväntas antalet 0–18-åringar öka med 1 967 personer.

Folkmängd 0–18 år

År 0–5 år 6–15 år 16–18 år

Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

2021 2 593 1 329 1 264 4 362 2 252 2 110 1 154 582 572

2022 2 616 1 342 1 273 4 500 2 326 2 173 1 174 590 584

2023 2 679 1 376 1 303 4 599 2 382 2 217 1 201 594 608

2024 2 738 1 394 1 344 4 769 2 488 2 281 1 260 623 637

2025 2 826 1 452 1 373 4 908 2 527 2 381 1 315 675 641

2026 2 908 1 478 1 430 5 024 2 585 2 439 1 363 721 642

2027 2 973 1 515 1 459 5 147 2 636 2 512 1 397 752 645

2028 3 025 1 542 1 483 5 224 2 673 2 551 1 424 751 673

2029 3 074 1 568 1 506 5 290 2 709 2 581 1 457 751 706

2030 3 122 1 593 1 529 5 354 2 749 2 605 1 483 748 735

2031 3 157 1 612 1 546 5 410 2 780 2 630 1 509 756 752
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Upplands-Bro kommun Datum   3 (3)  
2022-03-29   

 

 

Bergaskolan (F-6) 158 

Ekhammarskolan 11 

Brunnaskolan 271 

Jensen grundskola 

Bro-Mälarstrand (F-

9) 

135 

Kungsskolan (F-9) 0 

Källskolan (F-9) 50 

Urfjälls 

montessoriskola (F-

3) 

63 

 

* Skolplatser som är förlagda i paviljonger är angivna inom parentes.  

**Jensen grundskola Bro-Mälarstrand bygger en skolbyggnad för åk 4-9 som väntas stå klar till hösten 
2022. Skolan kommer då ha en total kapacitet på 560 skolplatser. 
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Utbildningskontoret 
 Datum     
  2022-03-29     

  

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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                                             Skolinspektionen_ Ansökan från Internationella engelska skolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska skolan Upplands Bro i Upplands- kommun. Dnr 2022_920.msg

From: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se> 

Sent: den 21 februari 2022 13:41 

To: Kommun 

Cc:  

Subject: Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Internationella engelska 
skolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för förskoleklass, 

grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska skolan Upplands 

Bro i Upplands- kommun. Dnr 2022:920 

Attachments: Ansökan SI 2022-920.pdf; 2022-920 Remissbrev grundskola.docx 

 

Categories: TA; JN5734100 

 

Remiss från Skolinspektionen  

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska skolan Upplands 
Bro i Upplands-Bro kommun fr.o.m. läsåret 2023/24. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan 
utan bilagor bifogas.  

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en 
etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga och bestående negativa följder på lång 

sikt (5 år) för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal 

verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2022.  

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå 
vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska  konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start 

av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Om kommunen anser att en 

etablering av en fristående skola skulle medföra påtagligt negativa konsekvenser behöver kommunen 
redogöra för konkreta exempel på hur det påverkar kommunen. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 
medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp ( 6- 15 år) av elever i kommunen. Prognosen 
ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och 

fritidshem i kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive 
kommunala samt vilka årskurser som erbjuds på respektive skola. Av sammanställningen bör 

elevantal per skolenhet framgå. 
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3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i 

kommunen.  

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 22 april 2022. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans diarienummer 2022:920 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell 
ansökans diarienummer.  

På Skolinspektionens vägnar 

 

 

Utredare 

Bilaga 

Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB 

Kopia till 

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB 

_________________________________________ 
 

 

Utredare på Skolinspektionen 
Til lståndsprövning 
Skolinspektionen 

Telefon: +46 (0)8-586 085 99  
E-post:   
 
Växel: +46 (0)8-586 080 00 

Besök: Sveavägen 159 
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm 
www.skolinspektionen.se 

 
_________________________________________ 
 
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:  

https ://www skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/ 

 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter 
Föl j oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

 

 

  Remiss 

Upplands-Bro kommun 

 

2022-02-21 

1 (1) 

Dnr 2022:920 

Remiss från Skolinspektionen  

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska skolan 

Upplands Bro i Upplands-Bro kommun fr.o.m. läsåret 2023/24. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Ansökan utan bilagor bifogas.  

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma 

om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga och bestående negativa 
följder på lång sikt (5 år) för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i 

kommunen (kommunal verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2022. 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det 

framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska  konsekvenser som kan uppstå på 
lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Om 

kommunen anser att en etablering av en fristående skola skulle medföra påtagligt negativa 

konsekvenser behöver kommunen redogöra för konkreta exempel på hur det påverkar 
kommunen. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan 
medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6-15 år) av elever i kommunen. 
Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år.  

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, 

grundskolor och fritidshem i kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som 
är fristående respektive kommunala samt vilka årskurser som erbjuds på respektive 

skola. Av sammanställningen bör elevantal per skolenhet framgå. 

3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i 
kommunen.  
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Skolinspektionen 2022-02-21 

2 (2) 

Dnr 2022:920 

  

 

 

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ 

ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 april 2022. E-postadress: 
tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans diarienummer 2022:920 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar 
hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt 

med aktuell ansökans diarienummer.  

På Skolinspektionens vägnar 

 

 

Utredare 

Bilaga 

Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB 

Kopia till 

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Josefin Almberg 

   

Utbildningskontoret 

   

Josefin.Almberg@upplands-bro.se 

2022-03-29 UN 22/0134  

Utbildningsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående 
verksamheter 2022 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående 

verksamheter enligt Utbildningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Med tillsyn avses en självständig granskning som har till uppgift att kontrollera 

om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 

föreskrifter. Utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor 

och fristående fritidshem som kommunen har godkänt samt pedagogisk omsorg 

som kommunen ger bidrag till.  

Utbildningskontoret har sett att det finns ett behov av riktlinjer för kommunens 

tillsyn av fristående verksamheter. Syftet med riktlinjerna är att reglera och 

sätta ramar för tillsynen så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 

Riktlinjerna tar utgångspunkt i skollagen och i Utbildningskontorets befintliga 

rutiner.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2022 

 Förslag till riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 

2022 

Barnperspektiv 

Tillsynen bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en mer likvärdig 

barnomsorg för fler barn i Upplands-Bro kommun. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-03-29 UN 22/0134 

 
 

UTBILDNINGSKONTORET  

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 

2022 

 

 

 

 Beslut sänds till 

 Fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun 





20 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 - UN 22/0134-1 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 : Förslag till riktlinjer för kommunens tillsyn över fristående verksamheter UN220426

      

  

      

    

     

  

   
 
 
    
  
   

   
  

 



20 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 - UN 22/0134-1 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 : Förslag till riktlinjer för kommunens tillsyn över fristående verksamheter UN220426

      

  

   
              

             
  

           
           

               
              
            

            
          

      

                
            

         
         

    
            

 

           
      

     
     



20 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 - UN 22/0134-1 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 : Förslag till riktlinjer för kommunens tillsyn över fristående verksamheter UN220426

      

  

        
           
      

           
    

       

    

    

         

   

      

  
               

             
             
            
      

 
                

          
                  

     
     



20 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 - UN 22/0134-1 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 : Förslag till riktlinjer för kommunens tillsyn över fristående verksamheter UN220426

      

  

            
                 

   

 
            

             
            

        
 

 
               

           
        

   
              

           
          

 
            

                  
 

        
     
     
     



20 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 - UN 22/0134-1 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 : Förslag till riktlinjer för kommunens tillsyn över fristående verksamheter UN220426

      

  

  
                

            
            

            

     
              

    

           
         

            
          

        
            

       

  
            

           
               

   

            

           
    

     



20 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 - UN 22/0134-1 Riktlinjer för kommunens tillsyn av fristående verksamheter 2022 : Förslag till riktlinjer för kommunens tillsyn över fristående verksamheter UN220426

      

  

          
  

            
  

      

            
           

    
  

 
            

     

   

     

   

     

     



21 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 - UN 22/0133-1 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 : Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Josefin Almberg 

   

Utbildningskontoret 

   

Josefin.Almberg@upplands-bro.se 

2022-03-29 UN 22/0133  

Utbildningsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets revidering av riktlinjer för skolskjuts godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjerna för skolskjuts i Upplands-Bro 

kommun behöver revideras. I förslaget Revidering av riktlinjer för skolskjuts 

2022 finns föreslagna tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. 

Innehåll som tas bort är markerat med röd genomstrykning.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2022 

 Utbildningskontorets förslag till revidering av riktlinjer för skolskjuts 

2022. 

Ärendet 

Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjerna för skolskjuts i Upplands-Bro 

kommun behöver revideras. I förslaget Revidering av riktlinjer för skolskjuts 

finns föreslagna tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. 

Innehåll som tas bort är markerat med röd genomstrykning. Nedan följer en 

beskrivning av föreslagna tillägg och ändringar 

 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden fattade den 10 mars 2022 

beslut om riktlinjer för skolskjuts i gymnasiesärskolan och elevresor i 

gymnasieskolan. I Utbildningskontorets förslag till nya 

skolskjutsriktlinjer för Utbildningsnämndens räkning har dessa 

målgrupper reviderats bort.  

 Under punkt 5.1 har ordet ”korrtidsvistelse” ersatts av ”korttidstillsyn”, 

då det senare är den LSS-verksamhet som motsvarar fritidshemmet.  

 Under punkt 5.2 har texten reviderats för att tydliggöra att det är vald 

skola som kan bli föremål för undantag.  Titeln ”verksamhetschef” har 

ersatts av ”avdelningschef” till följd av organisationsförändringar på 

Utbildningskontoret. 
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2022-03-29 UN 22/0133 

 
 

Barnperspektiv 

Att det finns tydliga styrdokument för Utbildningskontorets bedömningar av 

skolskjuts säkerställer rättssäkerhet och likvärdighet för barn och unga i 

kommunen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Revidering av riktlinjer för skolskjuts 2022 

 





21 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 - UN 22/0133-1 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 : Revidering av riktlinjer för skolskjuts UN 220426 synliga ändringar

  

  

      

    

    

         
 
 

      
  
  
  
   

  
       
         

  
      
  
 
 
  

   

 



21 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 - UN 22/0133-1 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 : Revidering av riktlinjer för skolskjuts UN 220426 synliga ändringar

  

  

   
         

          
             

         

          
         

   
          

           
         

               
               

            
               

           
   

        
          
          

               
             
           
                 

            

             



21 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 - UN 22/0133-1 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 : Revidering av riktlinjer för skolskjuts UN 220426 synliga ändringar

  

  

         
     

     

           
               

             

 
         

             
             
           

             
          

 
              

              
           

            
              
     

     
          



21 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 - UN 22/0133-1 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 : Revidering av riktlinjer för skolskjuts UN 220426 synliga ändringar

  

  

  
          

        
             

             
  

    

      

     

      

          
               

        
               

  

 
            

             
            

             
        

          
            

         
          

             



21 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 - UN 22/0133-1 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 : Revidering av riktlinjer för skolskjuts UN 220426 synliga ändringar

  

  

 
          

           
               

       

   
           

           
       

        
      

         
           
           

    

 

    

          
          

    

            
          
          

           



21 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 - UN 22/0133-1 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 : Revidering av riktlinjer för skolskjuts UN 220426 synliga ändringar

  

  

        
            

          
           

           

              
            

              
          

   

  
        

          
            

           
   

   
        

             
           

 

        
                      

                    
 



21 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 - UN 22/0133-1 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 : Revidering av riktlinjer för skolskjuts UN 220426 synliga ändringar

  

  

    

  
            
           

           

           
           

         
            
               
               
        

 
           

     

 
         
            

          
      

  
          

         
           

            
         



21 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 - UN 22/0133-1 Revidering av skolskjutsriktlinjer 2022 : Revidering av riktlinjer för skolskjuts UN 220426 synliga ändringar

  

  

   
         

         
             

            
      

         
     

           
          
 

              
              
            

         
     

 
          

          
            

    

            
           

            
         

            
            

 



22 Yttrande om detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802. - UN 22/0079-2 Yttrande om detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802. : Yttrande om detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802.

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ann-Louise Rantanen 

Kvalificerad utredare 

Utbildningskontoret 

+46 8-58169483 

Ann-Louise.Rantanen@upplands-bro.se 

   UN 22/0079  

Utbildningsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Yttrande om detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, 
nr 0802. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om förslag till 

detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802 och överlämnar till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 2021-08-25, sänds förslag till 

detaljplan för Ålsta-Aspvik. Ensta, nr 0802, ut för samråd enligt regler för 

normalt förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse före den 1 januari 

2015). 

Planområdet ligger sydväst om Kungsängen, strax söder om Mälarbanan vid 

Aspvik. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för cirka 40 nya 

bostäder inom planområdet, samt öka byggrätten för befintliga 

bostadsfastigheter i området. Den nya bebyggelsen ska anpassas till befintlig 

terräng och anpassas till omgivningen samtidigt som områdets naturkaraktär 

ska bibehållas. Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens 

översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 1 april 2022 

 Utbildningskontorets yttrande den 1 april 2022 

 Samråd förslag till detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta 

Ärendet 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för cirka 40 nya bostäder 

inom planområdet, samt öka byggrätten för befintliga bostadsfastigheter i 

området. Den nya bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng och anpassas 

till omgivningen samtidigt som områdets naturkaraktär ska bibehållas. 

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan. 

Planområdet är beläget sydväst om Kungsängens centrum, söder om 

Mälarbanan, och har närhet till både tätorten och landsbygden. 
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Sociala konsekvenser 

Planförslaget möjliggör utbyggnad av fristående enfamiljshus i olika storlekar 

samt parhus för att möjliggöra en något större socioekonomisk variation inom 

området. I området idag bor det främst två personer per hushåll medan 

tillkommande byggrätter troligtvis kommer att attrahera fler barnfamiljer vilket 

kommer ge en mer balanserad demografi där människor från olika 

åldersgrupper tillåts mötas. (Detaljplan Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802 s.35) 

Barnkonsekvenser  

Planområdet möjliggör relativt stora byggrätter i närheten av naturmark. Närhet 

till naturen är viktigt för barns kognitiva utveckling och det finns stora ytor för 

utforskande och lek. Hästgårdarna i närheten inbjuder till möten med djur 

vilket stimulerar barns utveckling, samspel med djur och empatiförmåga. 

Bristen på separata gång- och cykelvägar inom planområdet kan innebära 

otrygghet för barn men då hastigheterna är låga inom området bedömer 

planavdelningen att trafiksäkerheten ur ett barnperspektiv är acceptabel. 

(Detaljplan Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802 s.35) 

Det finns en önskan att fler barnfamiljer ska flytta till det nya planerade 

området, men i den senaste detaljplanen nämns det inget om vad det kan 

innebära för de befintliga förskolor och skolor som finns i närheten. 

Synpunkter på förslaget ska skriftligen framföras senast den 14 mars 2022. I 

kontakt med Samhällsbyggnadskontoret har förlängd svarstid till den 28 april 

beviljats. 

Barnperspektiv 

En trygg och välfungerande närmiljö och skolmiljö är en förutsättning för att 

barn ska utvecklas och må bra. Utbildningskontoret konstaterar att ovan 

angivet förslag till detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802 inte står i strid 

med barnets bästa. 
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Fredrik Nordvall  

Utbildningschef  

 

Bilagor 

1. Utbildningskontorets yttrande den 1 april 2022 

2. Detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta (Aspvik 1:5 m.fl.), nr 0802 rev 2022-02-

03, 2021-08-09 

3. Detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802 2013-01-09 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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tas bör förskolor och skolor finnas med i planen då de flesta förskolor och 
skolor som finns i närheten idag är fyllda till kapacitet. 
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INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, 
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för 
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har 
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras 
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer 
att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  




