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Vision 2040 – grunden för målarbetet  
Vision 2040 antogs av kommunfullmäktige 2020-12-14 §109 och beskriver 
de målområden som är viktiga att arbeta med för att skapa ett mervärde för 
kommunens invånare. Målområdena ska ses som viktiga, långsiktiga 
utvecklingsområden för att höja kommunens attraktivitet som bostadsort i 
regionen.   
Följande målområden beskrivs i Vision 2040:   

• Natur, sjöar och turism  
• Bostäder, landsbygd och näringsliv  
• God hälsa och välbefinnande  
• Ekonomi  

Övergripande mål  
Varje målområde innehåller 1–2 övergripande mål som ska gälla för en 
mandatperiod. Inför varje ny mandatperiod ska målen revideras.   

Delmål  
För varje övergripande mål har det definierats mätbara delmål som ska 
utvärderas på årsbasis. årsbasis. Delmålen kan vara formulerade i form av 
effekter som ska uppnås eller som aktiviteter som ska genomföras. Delmål 
formulerade som aktiviteter utgår från en hypotes i form av att ”gör vi 
detta” så kommer ”dessa effekter” att uppnås.  
Utgångspunkten för valda delmål är att det identifierats någon typ av 
problem som behöver åtgärdas. Delmålens målvärde formuleras och 
utvärderas på 1-årsbasis. Det innebär att målvärdet för ett delmål kan 
förändras inför ett nytt verksamhetsår. Ett delmål kan även plockas bort om 
delmålet inte längre anses fylla någon funktion, samtidigt som nya delmål 
kan läggas till när nya problemområden identifieras.  
Delmålen arbetas fram av respektive nämnd i samverkan med berörd 
förvaltning under 2023.   
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Mål 
 

Målområde: Natur, sjöar och turism  
  

  
Örkelljunga kommun ska i planeringen verka för utveckling av turism, 
estetiskt tilltalande miljöer och kommunens rekreations- och friluftsområden  
 
 

Målområde: Bostäder, landsbygd och näringsliv  
  

  
Örkelljunga kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer för 
kommunens invånare.   
Örkelljunga kommun ska tillhandahålla god offentlig service med korta 
handläggningstider och en effektiv, rättssäker myndighetsutövning.  
  
  



 Datum    Sida  
  2023-02-21    5(6)  

  

Mål 
 

Målområde: God hälsa och välbefinnande  
  

  
Örkelljunga kommun ska verka för förbättrade studieresultat och mer 
jämlika förutsättningar för kommunens invånare.  
  
Delmål  

• Elevernas läsförståelse ska förbättras jämfört med föregående år 
 

Mätetal: Elevernas läsförståelse mäts i årskurs 1 och 2 
genom Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd 
i svenska samt genom de nationella proven 
(delprov B-E) i svenska i årskurs 3. Resultaten i 
läsförståelsetesterna ska förbättras jämfört med 
föregående års resultat. 

 
• Antalet elever i åk 9 som uppnår behörighet till yrkesprogram 

ska öka utifrån föregående år 
 

Mätetal: Statistik från SCB och Skolverket åk 9. 
 
 

• Närvaron i skolan ska öka jämfört med föregående år 
 

Mätetal:  Skolornas frånvarorapportering. 
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Mål 
 

Mål  

Örkelljunga kommun ska verka för en skola/förskola som skapar 
förutsättningar för en god hälsa för kommunens invånare.  
  
Delmål  

• Barn och ungas fysiska aktivitet ska öka jämfört med föregående 
år 

 
Mätetal: Statistik från skolsköterskornas elevhälsosamtal i 

förskoleklass, åk 4 och 7. 
 
 
Mål  
Örkelljunga kommun ska säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla, i alla åldrar.   
  
 
  

Målområde: Ekonomi  
  

  
Örkelljunga kommun ska ha en ekonomi i balans och hög grad av finansiell 
stabilitet  
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Sammanfattning 

Sen 1 januari 2011 ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) vårdgivaren bedriva ett syste-
matiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. 
 
Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå: 

• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
• Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 
• Vilka resultat som har uppnåtts. 

 
Under året har bland annat följande åtgärder i syfte att öka patientsäkerhetsarbetet för den me-
dicinska elevhälsan gjorts: 

• Mottagningsrummen ses över och utrustas fortlöpande.  
• Ny verksamhetschef Eva Schelin har börjat i januari 2022.  
• Arbetet kring frånvaro/närvaroarbete fortsätter.  
• Hälsoenkäterna ingår i nya journalsystemet Prorenata sedan hösten 2022 och används 

för att få fram hälsostatistik som underlag för elevhälsoarbetet. 
• Samtliga skolsköterskor har gått utbildning i Prorenata.  
  

Under året har bland annat följande åtgärder i syfte att öka patientsäkerhetsarbetet för den 
psykologiska elevhälsan gjorts: 

• Tidigare skolpsykolog Helena Nord har avslutat sin tjänst och ny skolpsykolog Caro-
line Sjödahl, har anställts, med start maj 2022.  

• Kompetenshöjande insatser gentemot personal på Kungskolan har gjorts i form av dia-
log utifrån tema anknytning och att hantera konflikter som uppstår. 

• Handledning till personal har erbjudits i fall där personalgruppen önskar stöd i hur de 
ska gå vidare i aktuella ärenden. 

 
Övergripande mål och strategier 
Det övergripande målet för all elevhälsa är att alla elevers utveckling mot utbildningens mål 
ska stödjas. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och 
att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och externa kontakter (Skolla-
gen 2010:800). 
 
Övergripande mål för den medicinska delen av elevhälsan i Örkelljunga kommun är att: 

• skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever 
• tillföra medicinsk kompetens i skolans verksamhet 
• basprogrammet ska utföras i enlighet med den medicinska handboken 
• erbjuda handledning och konsultation till skolans övriga personal 
• aktivt delta i skolornas EHT och ha ett särskilt engagemang kring närvarofrågor. 

 
Övergripande mål för den psykologiska delen av elevhälsan i Örkelljunga kommun är att: 

• tillföra psykologisk kompetens till alla elevhälsoteam 
• genomföra utbildningsinsatser/föredrag till skolpersonal 
• erbjuda tillgänglighet till psykologkompetens för alla professioner inom skolan 
• öka elevernas förutsättningar för måluppfyllelse  
• ha särskilt engagemang i närvarofrågor (övergripande) 
• öka elevers närvaro genom särskilda insatser för vissa elevgrupper. 



Regelverk för medicinska och psykologiska delen av elevhälsan  
Skollagen 
Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. För den medicinska delen ska legitimerad sjuksköterska med 
adekvat vidareutbildning1 och legitimerad läkare finnas. För den psykologiska delen ska legi-
timerad psykolog finnas. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Ele-
vernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 
 
Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök 
som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skolti-
den. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och 
andra begränsade hälsokontroller. Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i för-
skoleklassen i stället för under utbildningen i en sådan skolform som avses i första stycket. 
Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som 
innefattar en allmän hälsokontroll. Eleven ska även kunna få hjälp med enklare sjukvårdsin-
satser (Skollagen 2 kap. 27 §) 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
Barn- och utbildningsnämnden är enligt 2 kap. 2–3 §§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vård-
givare för skolhälsovården som i skollagen benämns som elevhälsans medicinska insats. 
Samma lag 4 kap. 2 § föreskriver att en verksamhetschef ska vara den som ansvarar för verk-
samheten. Kvalitetssäkringsarbetet är fortlöpande och ska systematiskt utvecklas och säkras 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9). 
 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
Hälso- och sjukvårdspersonalen är själva ansvariga för hur de fullgör sina arbetsuppgifter. 
Skolsköterskor och skolläkare har anmälningsskyldighet till vårdgivaren och skyldiga att bi-
dra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rap-
portera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. 
 
Patientdatalagen (2008:355) 
Örkelljunga kommun använder elektronisk journalföring för skolhälsojournal. Detta regleras i 
patientdatalagen men även i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 
2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. 
 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
Uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden lämnade till skolskö-
terska eller skolläkare omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretessla-
gen om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men. Sekretessen enligt 25 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift om en enskild 
lämnas från sådan elevhälsa som avser medicinsk insats till annan elevhälsa eller särskild 
elevstödjande verksamhet i övrigt inom samma myndighet, om det krävs att uppgiften lämnas 
för att en elev ska få nödvändigt stöd, enligt 25 kap. 13a §. 

 
1 Specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom, specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska, 
specialistsjuksköterskeprogrammet skolsköterska 



 
Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
Örkelljungas medicinska insats är registrerad hos IVO som vårdgivare och kommunen har pa-
tientförsäkring. 
 
Organisation 
I Örkelljunga kommun är den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan organiserad 
som en del av den Centrala barn- och elevhälsan tillsammans med kuratorer, specialpedagoger 
mot förskola och specialpedagog för tal, språk och hörsel. Organisatoriskt är elevhälsans me-
dicinska insats en del av den centrala elevhälsan med placering på skolorna. 
 
Verksamhetschef 
Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats är Eva Schelin. 
 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 
Det medicinska ledningsansvaret (MLA) innehas av skolsköterska Christel  
Hansen. 
 
Psykolog med psykologiskt ledningsansvar 
Det psykologiska ledningsansvaret innehas av skolpsykolog Caroline Sjödahl.  
 
Organisation elevhälsans medicinska insats 
Örkelljunga har 3,00 tjänst skolsköterska 2022. Detta är en nerdragning på 0,60 tjänst sedan 
2021. Skolskötersketjänsterna var fördelade på följande vis under 2022: 
 
 
Sysselsättnings-
grad 

Enhet Antal 
elever 

1,0 Beringskolan inkl. MLA 336/24* 
0,60** Mårdenskolan, Bokelundaskolan,  277 
0,80 Kungsskolan 316 
0,60 UBC, Ekets skola, von Reisers skola 199 

*Antal elever i särskolan 
**Fördelat på två timanställda skolsköterskor 
 
 
Skolläkare anställd via privat firma, arbetar 16 timmar per månad. Avslutade sin anställning 
hos oss december 2022. 
 
Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter finns beskrivna i ”Ledningssystem för elevhälsans psy-
kologiska och medicinska insatser inom Centrala barn- och elevhälsan”.  

Struktur för uppföljning och utvärdering 
Elevhälsans medicinska del 

• Fyra till sex gånger per termin träffas skolsköterskorna för yrkesmöten med syfte att 
planera och utveckla den medicinska delen av elevhälsan. Mötena protokollförs och 
bevaras i en gemensam mapp för skolsköterskor där också metodboken finns. 



• Avvikelser av lindrigare art rapporteras till vårdgivaren (utbildningsnämnden) årligen i 
patientsäkerhetsberättelsen. Avvikelser av allvarligare art som leder till Lex Maria ska 
skyndsamt rapporteras till vårdgivaren. 

• Utvärdering av verksamheten sker i patientsäkerhetsberättelsen.  
• Nätverksträffar med medicinska elevhälsan tillsammans med närliggande kommuner 

en gång per termin. På grund av Covid-19 har dessa pausats men har under hösttermi-
nen påbörjats igen. 

• Nätverksträffar för MLA i Familjen Helsingborg en gång per termin.  
 
Elevhälsans psykologiska del 

• Kontinuerlig samverkan med skolpsykologer i omkringliggande kommuner. 
• Utvärderingen av verksamheten sker dels i patientsäkerhetsberättelsen och dels i elev-

hälsoteamens utvärderingar vid slutet av terminerna. 
• Samverkansmöten med Habiliteringen ett tillfälle per termin. 

 
Verksamhetschef deltar i nätverksträffar tillsammans med övriga elevhälsochefer/verksam-
hetschefer i Familjen Helsingborg.  
 

Patientsäkerhetsarbete 
Medicinsk metodbok 
Den medicinska delen av elevhälsan har Socialstyrelsens basprogram som grund för sin verk-
samhet. Metodbok finns digitalt och köps in av Helsingborgs stad som också ansvarar för lö-
pande uppdateringar. Alla skolsköterskor har åtkomst till metodboken. Metodboken innehåller 
riktlinjer för hur arbetet ska genomföras.  
 
Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är en del av patientsäkerhetsarbetet. Skolsköterskor ingår dels lokalt 
och dels regionalt i nätverk där skolsköterskor träffas för att arbeta med utveckling av rutiner 
och ökad kunskap i aktuella ämnen. Under 2022 var detta delvis pausat på grund av pande-
min. De tillsvidareanställda skolsköterskorna deltog regelbundet i handledning under 2022.  
Verksamhetschefen tar upp varje skolsköterskas behov/önskemål om kompetensutveckling 
vid medarbetarsamtalen. För övrig kompetensutveckling se under ”Sammanfattning”.  
 
Bemanning 
Bemanning och resursfrågan lyfts kontinuerligt för att säkerställa att arbetet hinns med och 
kan planeras. Gemensamma möten med verksamhetschef, skolsköterskorna och skolläkare har 
genomförts under 2022. Då togs frågor som handlar om planering av arbete, kvalitetsarbete, 
genomgång av rutiner och utveckling av elevhälsoarbetet upp. Fortfarande kvarstår viss sned-
belastning av antal elever per skolsköterska, främst på grund av skolornas storlek, antal och 
behov. Under 2022 var en del av den ordinarie personalen helt/delvis föräldraledig vilket 
också bidrog till snedbelastningen. En skolsköterska var helt föräldraledig under 2022. En var 
föräldraledig 40% under 2022 och from december 100%föräldraledig.  
 
Egenkontroll 
Medicinteknisk utrustning inventerades och kompletterades under 2022. Vidare investeringar 
behöver göras under 2023. Alla audiometrar servas av externt bolag varje år.  



Vaccinationsstatistik fördes in manuellt i vaccinationsregistret under vårterminen. Under höst-
terminen avläses elektroniskt vaccinationer en gång per dygn.  
Skolsköterskorna har generella ordinationer för läkemedel och dessa förvaras i låsta skåp. Det 
finns en rutin att varje skolsköterska ansvarar för att man har aktuella mediciner och med rätt 
hållbarhet. Inköp av vaccinationer, läkemedel och förband görs av en skolsköterska till alla 
elevhälsans skolsköterskor.  
 
Avvikelserapporter  
Fyra interna avvikelser inkom under 2022. Arbeten med interna avvikelserapporter kommer 
att utvecklas och alla skolsköterskor kommer att uppmanas att skriva avvikelser för att för-
bättra kvalitetsarbetet och patientsäkerheten.  
 
Samverkan 
Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att sam-
verka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan (Skollagen 
(2010:800)). Detta innebär även att varje profession har ett ansvar att aktivt bidra med sitt 
perspektiv i möte med andra professioner.  
 
Verksamhetschefen deltar i samverkansgrupp Familjen Helsingborg med övriga verksamhets-
chefer inom elevhälsan och därmed för elevhälsans medicinska grupp. Medicinsk ledningsan-
svarig skolsköterska deltar i nätverksgrupp inom nordvästra Skåne för skolsköterskor med 
ledningsansvar samt i nätverk för ledningsansvariga i Sydsverige. 
 
Verksamhetsmöte med elevhälsans alla professioner i kommunen genomförs ca en gång per 
månad för samverkan och erfarenhetsutbyte.  
 
Skolsköterskorna samverkar med barnhälsovårdens sjuksköterskor kring skolbyten, stadieö-
vergångar, överlämningar med vårdcentraler, sjukhus, habilitering, barn- och ungdomspsykia-
tri, barnmottagning, arbetsförmedling och andra myndigheter utifrån elevernas behov. 
 
Skolsköterskorna deltar regelbundet i elevhälsoteamen i respektive skola och arbetar nära öv-
riga professioner inom elevhälsan och på skolan. Skolsköterskorna har även kontakt med So-
cialförvaltningen i elevärende där detta krävs. 
 
Skolsköterskorna samverkar även med vårdnadshavare vid:  

• deltagande på föräldramöten där information ges om elevhälsans medicinska insats 
• hälsosamtal då vårdnadshavare till minderåriga elever behöver ge sitt samtycke 
• hälsosamtal i förskoleklass då vårdnadshavare medverkar 
• samtyckesblankett för vaccination (vårdnadshavare får alltid delta vid vaccinationstill-

fället om så önskas) 
 
Psykologisk metodbok 

• Psykologutredning i skolan, Socialstyrelsen 2013 
• Yrkesetiska principer för psykologer i Norden, Sveriges psykologförbund 1998 
• Vägledning för Elevhälsan, Socialstyrelsen 2016 

 



Kompetensutveckling 
• Samverkan med psykologer från andra kommuner (bl. a. kring problematisk skolfrån-

varo, komplicerande IF-bedömningar och testrelaterade frågor). 
• Deltagande i vissa av skolornas kompetensutvecklingsdagar. 

 
Bemanning 

• En skolpsykolog 100 procent. 
 
Egenkontroll 

• Inventering av testutrustning och kontroll för att säkerställa att de nyaste versionerna 
finns tillgängliga. 

 
Avvikelserapporter 

• Inga avvikelserapporter har inkommit under 2022. 
 
Samverkan  

• Nätverksträffar för skolpsykologer i nordvästra Skåne. 
• Nätverksträffar för psykologer inom särskola. 
• Samverkansträffar mellan skånska skolpsykologer och habiliteringspsykologer. 

 

Sammanfattande resultat utifrån verksamhetsberättelserna 2022 
• Basprogrammet har erbjudits alla elever och delvis uppfyllts. 
• 354 hälsobesök har genomförts. Rutinen för hälsosamtal är att de erbjuds två gånger 

och sedan skickas ett brev hem med påminnelse.  
• 425 doser vaccin har givits till åk 2, åk 5 och åk 8.  
• Den medicinsktekniska utrustningen på skolsköterskerummen har inventerats, setts 

över och kompletterats. Vissa kompletteringar återstår att göras.   
• Förebyggande arbete har genomförts på högstadiet i form av filmvisning med efterföl-

jande diskussioner och värdegrundsarbete. Värdegrundsarbete och kroppsutveckling i 
grupp har genomförts i årskurs 4-6.  

• Fyra avvikelser inkom under 2022 (se avsnitt ovan under ”avvikelser”) 
• Övrigt: Rutiner och blanketter under S:// har omarbetats, läkemedelslistan har setts 

över enligt årlig rutin, årshjulet har setts över.  
• Arbetsmiljömässigt har det varit en utmaning med Covid-19 men samtidigt hanterbart.  
• Vaccinationer på elever 12 år och uppåt genomfördes i samarbete med primärvår-

den/Region Skåne genomfördes på flera skolor under vårterminen 2022. 
 

Mål och strategier för kommande år (2023) 
Medicinska elevhälsan 

• Dokument och journalsystemet Prorenata ska implementeras ytterligare. Fortsatt ut-
bildning i Prorenata kommer att genomföras. 

• Uppmärksamma vikten av avvikelserapportering genom att punkten lyfts regelbundet 
på yrkesträffar och mallen för avvikelserapportering ses över så att den passar Örkel-
ljunga kommun. 



• Hälsostatistik redovisas årligen mot utbildningsförvaltningens mål 2040. Hälsostatisti-
ken ska även ligga till grund för planerandet av hälsofrämjande och förebyggande in-
satser för elevhälsan. 

• Genomföra hälsoundervisning på gruppnivå enligt årshjulet. 
• Fortsätta gå igenom metodboken och anpassa den.  

Fortsätta arbetet med att gå igenom/upprätta dokument och mallar för skolsköterskor-
nas arbete samt var dessa ska samlas.   

• Upprätta checklistor för egenkontroll av medicinteknisk utrustning. 
• Vidare investeringar i medicinteknisk utrustning för att lokalerna ska bli ändamålsen-

liga.  
• Gå igenom alla läkemedel inklusive vaccin två gånger per termin för kontroll av håll-

barhet. 
 
Psykologiska elevhälsan 

• Arbetet med öppen konsultation i förskolan i samarbete med specialpedagogerna fortsätter. 
• Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet utvecklas ytterligare. 
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Initiativ från Kristdemokraterna - Införande av porrfilter
på kommunens skolor och de digitala enheter som
kommunen lånar ut till eleverna i Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning
Magnus Håkansson, Hilda Kollberg, Lena Arvidsson-Artman och
Gunilla Ludvigsson har för Kristdemokraterna i Örkelljunga lämnat in
följande initiativ:

Införande av porrfilter på kommunens skolor och de digitala
enheter som kommunen lånar ut till eleverna i Örkelljunga
kommun

Porrindustrin skadar många människor. Dels är det en verksamhet där
många människor far illa och blir utnyttjade i produktionen av
innehållet, dels förvränger den konsumentens perspektiv och flyttar
gränser i farliga riktningar.

Genom internet är pornografi väldigt lättillgängligt. Vi kan inte
förbjuda barn och unga i Örkelljunga att konsumera denna typ av
innehåll. Vi i KD Örkelljunga anser dock att skolan kan och bör införa
en begränsning på de digitala enheter som lånas ut till eleverna. Skolan
har ett särskilt ansvar när det kommer till att begränsa elevers årkomst
till pornografiskt innehåll på de digitala enheter som skolan
tillhandahåller. Det ansvaret anser i i KD förvaltas bäst genom att sätta
gränser för vilket innehåll eleverna har tillgång till på internet.

Vi anser att skolan inte är en miljö där eleverna obehindrat, via internet,
ska kunna få tillgång till innehåll som är olämpligt för barn. Internet är
en plats där otroligt mycket fint och bra finns, med det är omöjligt att
komma runt det faktum att det också är en plats där mycket olämpligt
och destruktivt finns.

Vi som kommun måste visa för eleverna att vi inte står bakom
verksamheterna som skapar pornografiskt innehåll. Vi bör även göra
vad vi kan för att förhindra att våra elever hamnar i ett porrberoende.
Skolan är en av de platser där elevernas värderingar kommer att formas
och påverkas. Därför förespråkar vi i KD Örkelljunga att skolan inför
ett filter för att begränsa tillgången till pornografiskt innehåll på
kommunens skolor och de digitala enheter som skolan tillhandahåller.
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Därför vill Kristdemokraterna i Örkelljunga följande:

- Att porrfilter införs på kommunens skolor och de digitala enheter som
distribueras till kommunens elever.

Beslutsunderlag
Initiativ från Kristdemokraterna

____________

Expedieras till:
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