Bildningsnämnden
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

KALLELSE
Bildningsnämnden kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

2021-04-28
Gruppmöten 17:00. Sammanträde 18:00.
Björnekullasalen, kommunhuset/ Via Teams

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Upprop
Val av justerare och tid för justering
Fastställande av föredragningslista
Redovisning av patientsäkerhetsberättelse
Ekonomirapport Väst
Ekonomirapport Centrum
Ekonomirapport Björnekullaskolan
Ekonomirapport KomVux
Månadsuppföljning för Bildningsnämnden per 2021-03-31
Förvaltningens information
- Utvärdering distansundervisning
- Konceptförskola Kvidinge (Micke Fors och Anita Sjöberg)
11. Frågor från ledamöter
12. Ramöverenskommelse med Region Skåne
13. Ekonomiska behov för Bildningsnämnden 2022
14. Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) – Angående legitima möten för
bildningsnämnden
15. Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjligheter efter domstolsbeslut
16. Beslutslogg
17. Redovisning av delgivningar
18. Redovisningar av delegationsbeslut
19. Ärenden till/från kommunala råden
20. Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser
21. Eventuella övriga ärenden

Åstorp 2021-04-21
Murat Özbalci
Ordförande

Linda Tholén
Sekreterare
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PROTOKOLL
2021-04-28

Avstår

Nej

Ja

Avstår

Namn Ledamöter
Murat Özbalci (C), ordf.
Menaida Hasanovic (S), 1:e
vice ordf.
Bodil Hellberg (L), 2:e vice
ordf.
Thomas Fredriksson (S)
Gun Friberg (S)
Bengt Tollstadius (C)
Eva Nilsson (M)
Bengt Nilsson (M)
Linda Arenhag (KD)
Anton Holmberg (SD)
Marcus Möller (SD)
Richard Mattsson (SD)
Hampus Svensson (SD)

Nej

Ja

Bildningsnämndens ledamöter
och ersättare samt
omröstningsbilaga.
Tjänstgörande ersättare
markeras tjg.

Närvaro
Tjänstgörande

NÄRVAROLISTA

ERSÄTTARE
Florian Bobocea (S)
Anneli Servin (SD)
Fredrik Karlsson (M)
Martin Svensson (S)
Carola Öhrn (SD)
Stefan Olofsson (S)
Pernilla Nielsen (M)
Totalt
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(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Val av justerare
Bildningsnämndens beslut

Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Fastställande av föredragningslista
yrkanden under proposition och finner att detta bifalles.
Bildningsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs med ovan justering.
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Redovisning av patientsäkerhetsberättelse
Sammanfattning:
AnneLouise Eckerström, verksamhetschef centrala resursenheten och Petra
Kihlgren, skolsköterska, presenterar patientsäkerhetsberättelsen för
bildningsnämnden.
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska och psykologiska
insatser 2020
Åstorps kommun
Åstorp den 23 februari 2021
Petra Kihlgren
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar

Annelouise Eckerström
Verksamhetschef

Inledning
De medicinska insatserna inom elevhälsan i Åstorps kommun omfattar de insatser som
skolläkare, skolsköterska och skollogoped utför.
Personal inom elevhälsans medicinska insats står under Socialstyrelsens tillsyn och ses som en
hälso- och sjukvårdsverksamhet. Insatserna ska därför bedrivas i enlighet med Hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30)
I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 5 kap. 1§ stadgas följande:
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att
vården särskilt ska
•
•
•
•
•

vara av god kvalitet med en god hygienisk standard
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen
vara lättillgänglig

Skolsköterskans och skolläkarens uppdrag
Elevhälsans medicinska insats, ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och utifrån
ett medicinskt perspektiv stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. EMI erbjuder
samtliga elever minst tre hälsosamtal hos skolsköterska under grundskoletiden. Dessa besök är
både hälsobevakande och hälsofrämjande. Tidig upptäckt av funktionsnedsättningar,
sjukdomar, hälsoproblem och/eller andra individuella behov hos eleven kan identifieras. Eleven
ges även möjlighet att diskutera sin hälsa och skolsituation med skolsköterskan.
För elevhälsans medicinska insatser kan bland annat ingå att
• tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska
arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
• vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att
de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
• i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge
eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa
eller ohälsa
• ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
• bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas
om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens
vaccinationsprogram
• bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter
och vid yrkesvägledning
• ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete
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Hälsosamtalen i Åstorps kommun genomförs i årskurs 1, 4 och 7. I enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen gör skolhälsan bedömning utifrån sin kompetens i förhållande till den enskilde
elevens behov och remitterar och/eller hänvisar vid behov vidare till annan instans, t ex
barnläkare, annan specialistläkare, primärvård eller barn- och ungdomspsykiatri.
Skolhälsan utför även vaccinationer enligt socialstyrelsens fastställda program, vilket innebär
vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka i åk 2, mot HPV-virus för flickor och pojkar
i åk 5 och mot difteri, stelkramp och kikhosta i åk 8. Kompletteringsvaccinationer enligt svenskt
vaccinationsprogram genomförs för nyanlända elever.
Även enklare sjukvårdsinsatser som möjliggör för eleven att fullfölja skoldagen genomförs.
Grundläggande för patientsäkerhet och kvalitet inom all hälso- och sjukvård, är dokumentation
samt professionens bedömning och vidtagna åtgärder. Dokumentation i patientjournaler är bas
för uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Vid vårdnadshavares medgivande inhämtas BVC-journal och hälsovårdsjournal från tidigare
skolor som eleven varit inskriven på. Journalerna förs över i elevens aktuella elevhälsojournal.

Skollogopedens uppdrag
Elevhälsans logopediska insatser ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och
utifrån ett logopediskt perspektiv stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För
elevhälsans logopediska innefattar bland annat
•
•

Språkutveckling
Kommunikativ förmåga

Detta sker bland annat i form av konsultation till skolpersonal, språkliga bedömningar och i
särskilda fall stödinsatser i form av språklig träning med enskilda elever. Logopeden arbetar
enligt elevhälsans uppdrag, vilket innebär:
•
•
•
•
•

Främja elevers lärande och hälsa genom att bidra till att varje elev ges förutsättningar
att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter och bidra till att skapa miljöer som främjar
lärande, utveckling och hälsa
Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Elevhälsans logoped är en specialistkompetens för kunskap kring elever med språkliga och
kommunikativa svårigheter såsom olika slags språkstörning och läs- och skrivsvårigheter.
Logopeden arbetar med rådgivning kring extra anpassningar och särskilt stöd för elever med
språkliga och kommunikativa svårigheter, genomför handledning och observationer och
samarbetar med övrig elevhälsopersonal och skolpersonal med syfte att skapa goda
förutsättningar för språkinlärning.
Inom ramen för särskilt stöd ges i särskilda fall språklig träning av logoped med syfte att stärka
språket samt att ge rådgivning till skolans personal vad gäller vidare språkstimulerande insatser.
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Elevhälsans logoped ger rådgivning vad gäller kompensatoriska verktyg i lärandet.
Elevhälsans logoped genomför vid behov bedömning av språkliga kommunikativa och
svårigheter med syfte att samla kunskap kring den enskilde elevens förmågor för att kunna
främja elevens lärande, utveckling och hälsa.
I samverkan med ansvarig specialpedagog eller speciallärare tar elevhälsans logoped fram
förslag till åtgärder för elever med språkliga svårigheter i behov av särskilt stöd.

Skolpsykologens uppdrag
Elevhälsans psykologiska insatser ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och
utifrån ett psykologiskt perspektiv stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För
elevhälsans psykologiska insatser kan bland annat ingå att
•
•
•
•
•
•

tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den
övergripande planeringen av elevhälsans arbete
på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever,
grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers
förutsättningar för lärande och behov av stöd
ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med
stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger
bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande
och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete

Psykologen är en del i den centrala elevhälsan och deltar i förskolornas och skolornas
elevhälsoteam. Psykologen utreder elevers skolformstillhörighet i samverkan med elevhälsan
specialpedagogiska, psykosociala och medicinska insatser.

Patientsäkerhet
Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera hur det
organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten.
Patientsäkerhetsarbete är viktigt för att uppnå en god kvalitet på hälso- och sjukvård.
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller
psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.
Syftet med patientsäkerhetsarbete är att bidra till att minska antalet vårdskador och risker i
hälso- och sjukvården. Detta ska i första hand ske genom förebyggande åtgärder.
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det
ska framgå:
•
•
•

hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
vilka resultat som uppnåtts
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Patientsäkerhetsberättelse skrivs en gång/år av den person som uppbär medicinskt
ledningsansvar (MLA) i samverkan med verksamhetschef. Patientsäkerhetsberättelsen ska
hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den (PSL 2010:659).

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
I Åstorps kommun är den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan organiserad som
en del av Centrala resursenheten tillsammans med kuratorer, talpedagoger, personal på
pedagogiskt mediacentrum och fältsekreterare samt förskollärare på familjecentralerna.
Skolläkare hyrs in på konsultbasis fyra timmar per vecka.
Verksamhetschef för Centrala resursenheten är Annelouise L Eckerström som även har
psykologiskt ledningsansvar. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) är Petra
Kihlgren. Verksamhetschef och MLA planerar, leder, kontrollerar, dokumenterar och redovisar
elevhälsans arbete.

Patientsäkerhetsarbete 2020
Åtgärder i syfte att öka patientsäkerheten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt arbete för fördjupat samarbete inom centrala resursenheten och med andra
aktörer, t ex socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barnhabiliteringen,
barnmedicin
Tydlig struktur på yrkesmöten, som hålls regelbundet, med stående punkter för
skolsköterskor, logoped och psykologer
Medverkan i yrkesspecifika nätverk på såväl chefs- som tjänstemannanivå prioriteras
för att utveckla verksamhet och yrkesroll
Digital elevakt i elevhälsoarbetet
Regelbunden utbildning och kompetensutveckling
Legitimationskontroll hos Socialstyrelsen samt utdrag ur belastningsregister innan
anställning av ny personal
Service och underhåll av medicinskteknisk utrustning utförs av Freijs vågservice samt
Hörslingan vartannat år.
Dokumentationsmallar och checklistor i journalsystemet PMO revideras löpande för att
på bästa sätt möta verksamhetens behov och underlätta dokumentationsarbetet
Loggkontroller av journaler utförs regelbundet av verksamhetschef och MLA. Bedöms
något som oklart görs utredning av verksamhetschef.

Struktur för uppföljning/utvärdering/utveckling
Skolsköterskor
• Tre till fyra gånger per termin träffas skolsköterskorna för yrkesmöten med syfte att
utveckla den medicinska delen av elevhälsan. Verksamhetschef medverkar. Vid
yrkesmötena finns en stående punkt som berör förbättringar, klagomål och avvikelser.
Mötena protokollförs.
• Avvikelser ska rapporteras till och utredas av vårdgivaren (bildningsnämnden).
• Utvärdering av verksamheten, vilken görs löpande och dokumenteras i verksamhetsoch patientsäkerhetsberättelsen samt ändringar i handboken görs.
• Nätverksträffar för skolsköterskor och skolläkare i Familjen Helsingborg sker minst en
gång per termin
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•
•

Nätverksträffar för MLA i Familjen Helsingborg sker en gång per termin
Nätverksträffar för PMO (journalföringssystem) i Familjen Helsingborg sker en gång
per termin

Logoped
• Tre till fyra gånger per termin träffas logoped/talpedagog och verksamhetschef för
yrkesmöten med syfte att utveckla verksamheten. Mötena protokollförs.
• Avvikelser ska rapporteras till och utredas av vårdgivaren (bildningsnämnden).
• Utvärdering av verksamheten, vilken görs löpande och dokumenteras i verksamhetsoch patientsäkerhetsberättelsen.
• Nätverksträffar för logopeder sker två gånger per termin i Familjen Helsingborg
Psykologer
• Skolpsykologerna tar löpande upp diskussion kring förbättringar, avvikelser och
utvecklingsfrågor.
• Minst tre per termin träffas skolpsykologerna för yrkesmöten med syfte att utveckla den
psykologiska delen av elevhälsan. Verksamhetschef medverkar vid mötena. Mötena
protokollförs.
• Nätverksträffar för skolpsykologer i Familjen Helsingborg sker minst en gång per termin
• Utvärdering av verksamheten sker löpande vilket dokumenteras i verksamhets- och
patientsäkerhetsberättelse
• Avvikelser ska rapporteras till och utredas av vårdgivaren (bildningsnämnden).
Verksamhetschef har nätverksträffar tillsammans med övriga chefer för elevhälsan i Familjen
Helsingborg.
Uppföljning genom egenkontroll
Skolsköterskor
Lokaler
• Lokalerna är i hög grad anpassade för den verksamhet som ska bedrivas
• Material för den verksamhet som ska bedrivas finns utifrån behov
• Lokalerna är tillgängliga för alla elever
• Uppkoppling till dator/internet fungerar
I Nyvång och på IM delas lokal mellan skolsköterska och kurator och på vissa skolor saknas
väntrum, vilket kan vara en risk för sekretessen.
På Rågenskolan har skolsköterskemottagningen byggts om för att möta de behov som finns.
Elevhälsoarbete
Skolsköterskor medverkar på elevhälsoteam ute på skolorna. Elever i behov av särskilt stöd
identifieras och insatser bestäms. Förebyggande och hälsofrämjande insatser på såväl individsom gruppnivå har genomförts.
Hälso- och sjukvård
1. Hälsoundersökningar erbjuds i årskurs 1, 4 och 7. 100% av hälsoundersökningarna på
samtliga skolor utom på Björnekullaskolan är genomförda.
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2. Kontrollelever. Ligger löpande. Alla är emellertid inte genomförda.
Skäl till att elever inte blivit hälsoundersökta alternativt uppföljda under kalenderåret:
a) Eleven har flyttat
b) Vårdnadshavare har tackat nej till hälsoundersökningen
c) Journaler från föregående skola har inte kommit
d) Hög arbetsbelastning p.g.a. vakanser inom skolsköterskeresursen
Tydlig handlingsplan finns för att säkerställa att alla elever får sin hälsoundersökning.
Sedan april 2020 är skolsköterskeresursen fullt bemannad.
3. Nyanlända utlandsfödda elever hälsoundersöks initialt av mottagningsteamet på
Björnekullaskolan. Remiss skickas till den vårdcentralen Åstorp. Information om
Folktandvården ges vid inskrivningssamtal. Inflödet av antalet nyanlända har under
2020 varit högre än under 2019.
4. Enkel sjukvård/rådgivning till elever och vårdnadshavare
5. Öppen mottagning – stöd/råd till elever och vårdnadshavare
Elever har möjlighet till skolsköterskekontakt vid behov.
Läkemedelshantering/vaccination
• Genomförs enligt de rutiner som finns
• Låsbara skåp för läkemedel och kanyler finns
• Rutiner för medgivande till vaccinationer finns
• Individuell planering för nyanlända utlandsfödda görs
• Dokumentation i PMO med direkt koppling till vaccinationsregistret
Lokala instruktioner för läkemedelshantering följs och generell ordination från skolläkare finns.
Uppdateras årligen. Varje skolenhet ansvarar för inköp av läkemedel.
Vaccinationstäckningen är bra för MPR. Något sämre för HPV. I höstas infördes vaccination
även för pojkar. Vid denna omgång var täckningen för pojkar lägre än för flickor.
Dokumentation
• Alla besök dokumenteras
• Pappersjournaler (skrivna innan digitalt journalsystem) förvaras i låst journalskåp
• Överkänslighet markeras i journal
• Avvikelser dokumenteras
• Remisser hanteras
• Journal förs i digitalt journalsystem (PMO)
En gång varannan månad kontrolleras loggarna för att undersöka avvikelser i dokumentationer
och ogiltig journalåtkomst. Loggarna bokförs och förvaras hos verksamhetschef och PMOansvarig.
Pappersjournaler förvaras hos skolsköterska tre år efter avslutad skolgång och därefter i
kommunens centralarkiv. BIN:s arkiveringsregler följs.
Remissbevakning sker i PMO.
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Avvikelser av lindrigare art rapporteras till och utreds av vårdgivaren (bildningsnämnden) och
dokumenteras årligen i patientsäkerhetsberättelsen.
Avvikelserapporter diarieförs. Gallring av enskilda avvikelserapporter sker inte om dessa
behövs för vårdgivarens uppföljning eller för ev. framtida utredning i disciplin eller
patientskadeärenden.
Logoped
Lokaler
• Logoped har sin hemvist i öppet landskap men är i huvudsak ute på skolorna
• Logoped har inga egna lokaler ute i skolornas verksamhet, vilket är ett bekymmer
• Material för den verksamhet som ska bedrivas finns utifrån behov
• Uppkoppling till dator/internet fungerar väl
Logopeden har sin hemvist i bildningsförvaltningens lokaler. Samlokalisering ger möjlighet att
diskutera ärenden och verksamheten. Detta ger en löpande kvalitetssäkring. Att sitta i ett öppet
landskap kan emellanåt innebära en störd arbetsmiljö och risk för sekretessbrott.
Ute på skolorna får logoped hålla till i de lokaler som för tillfället är lediga. Detta leder många
gånger till att tid går åt till att leta lokal, vilket är såväl frustrerande som resurskrävande.
Dessutom är många av de lokaler som är tillgängliga ute inte lämpliga för t ex utredningar och
samtal.
Elevhälsoarbete
• Elevhälsoteam
• Konsultation/handledning
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Logoped medverkar på elevhälsoteam ute på skolorna. Elever i behov av särskilt stöd
identifieras och insatser bestäms. Förebyggande och hälsofrämjande insatser på såväl individsom gruppnivå har genomförts.
Utredningar och bedömningar
• Utredningar och bedömningar rör språkliga och kommunikativa svårigheter. Alla
insatser som gäller bedömning, diagnostik och utredning ska bygga på vetenskap och
beprövad erfarenhet.
• Material för den verksamhet som ska bedrivas finns
Testbatterier som används vid utredningar ska vara standardiserade och i den
mån det är möjligt normerade efter svenska förhållanden. Finns scoringprogram bör de
användas. Vid införandet av nya test ska utbildning ges till den som utövar testet. Vid uppdatering av test ska den senaste upplagan införskaffas och det gamla testet förstöras. Inköp av
testmateriel sker från godkända leverantörer.
Dokumentation
• Alla besök dokumenteras
• Pappersjournaler förvaras i låst journalskåp
• Avvikelser dokumenteras
• Remisser hanteras
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•

Journal inom såväl förskola som skola förs i digitalt journalsystem (PMO).

Bin:s arkiveringsregler följs.
Avvikelser rapporteras till och utreds av vårdgivaren (bildningsnämnden) och dokumenteras
årligen i patientsäkerhetsberättelsen.
Avvikelserapporter diarieförs. Gallring av enskilda avvikelserapporter sker inte om dessa
behövs för vårdgivarens uppföljning eller för ev. framtida utredning i disciplin eller
patientskadeärenden.
Psykologer
Lokaler
• Psykologerna har sin hemvist i öppet landskap men är i huvudsak ute på skolorna
• Psykologerna har inga egna lokaler ute i skolornas verksamhet, vilket är ett bekymmer
• Uppkoppling till dator/internet fungerar väl
Psykologerna har sin hemvist i bildningsförvaltningens lokaler. Samlokalisering ger möjlighet
att diskutera ärenden och verksamheten. Detta ger en löpande kvalitetssäkring. Att sitta i ett
öppet landskap kan emellanåt innebära en störd arbetsmiljö och risk för sekretessbrott.
Ute på skolorna får psykologerna hålla till i de lokaler som för tillfället är lediga. Detta leder
många gånger till att tid går åt till att leta lokal, vilket är såväl frustrerande som resurskrävande.
Dessutom är många av de lokaler som är tillgängliga ute inte lämpliga för t ex utredningar och
samtal. Vidare har eleverna inte någon möjlighet att fysiskt leta upp psykologerna för en
eventuell kontakt.
Elevhälsoarbete
• Elevhälsoteam
• Konsultation/handledning
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete på gruppnivå
Psykologerna medverkar på elevhälsoteam ute på skolorna. Elever i behov av särskilt stöd
identifieras och insatser bestäms. Stöd till lärare, enskilt och i grupp, ges vid behov utifrån den
psykologiska kompetensen.
Utredningar och bedömningar
• Utredningar och bedömningar kan röra inlärningssvårigheter, neuropsykologiska
frågeställningar, emotionella och psykiska problem. Alla insatser som gäller
bedömning, diagnostik och utredning ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Material för den verksamhet som ska bedrivas finns
Testbatterier som används vid utredningar ska vara standardiserade och i den
mån det är möjligt normerade efter svenska förhållanden. Finns scoringprogram bör de
användas. Vid införandet av nya test ska utbildning ges till den som utövar testet. Vid uppdatering av psykometriska test ska den senaste upplagan införskaffas och det gamla testet förstöras.
Inköp av testmateriel sker från godkända leverantörer.
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Samtalsstöd
• Stöd/råd till elever, vårdnadshavare
Skolutveckling
• Stöd till skolledning
• Grupputveckling
• Föreläsningar/kompetensutveckling till skolpersonal
Löpande dialog med skolledning kring såväl elev- som verksamhetsfrågor sker.
Föreläsningar till personal kring olika teman hålls med olika frekvens. Teambuilding med
personalgrupper sker emellanåt på uppdrag av skolledare.
Dokumentation
• Alla besök dokumenteras
• Pappersjournaler förvaras i låst journalskåp
• Dokumentation i PMO journalsystem
• Remisshantering
• Avvikelser dokumenteras
Bin:s arkiveringsregler följs.
Avvikelser rapporteras till och utreds av vårdgivaren (bildningsnämnden) och dokumenteras
årligen i patientsäkerhetsberättelsen.
Avvikelserapporter diarieförs. Gallring av enskilda avvikelserapporter sker inte om dessa
behövs för vårdgivarens uppföljning eller för ev. framtida utredning i disciplin eller
patientskadeärenden.
Samverkan för att förebygga vårdskador
Samverkansavtal finns mellan bildningsförvaltning, socialförvaltning och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Löpande möten hålls på chefsnivå för att säkerställa en god samverkan.
Väntetiderna för kontakt med BUP blir allt längre, vilket tenderar att öka trycket på elevhälsan.
Samverkansavtal med logopedmottagningen finns men tolkningen av detsamma ställer till det
i samverkan. Logopedmottagningen kräver att skolan bidrar med utredningar även i de
sammanhang vårdnadshavare själva söker sig till mottagningen. Finns redan genomförda
utredningar får de självklart ta del av dem men skolan gör inga utredningar på uppdrag av
logopedmottagning eller vårdnadshavare. Skolan gör utredningar för att på bästa sätt kunna
möta elevens behov i skolan. Problemet har över tid lyfts i elevhälsochefsnätverket i Familjen
Helsingborg och upprepade försök till dialog med logopedmottagningen har gjorts men
fortfarande haltar samverkan.
Elevhälsa och handläggare på socialförvaltningen träffas en till två gånger per termin för att
utveckla samarbetet. Dessutom har verksamhetschef för Centrala resursenheten löpande möten
med enhetschef för individ och familj inom socialförvaltningen. Upplevelsen ute i
verksamheterna är att samverkan med socialtjänsten under året har varit bra. En väl fungerande
samverkan är avgörande för att barn som far illa eller riskerar fara illa ska få rätt och snabbt
stöd. Således fortsätter vi arbetet för en god samverkan på alla nivåer.
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Samverkan mellan skolsköterska och BVC-sköterska sker löpande vid behov. En gång per år
överrapporteras de elever som börjar i förskoleklassen. På liknande vis överrapporteras
avgående grundskoleelever till gymnasiet en gång per år till mottagande skolsköterska.
Övrig samverkan med Region Skåne samt med Polisen sker på individnivå.
Riskanalys
Skolsköterskor
• Risk att hälsosamtal inte kan genomföras enligt årshjul
Åtgärd: Handlingsplan upprättas i sköterskeresursen om hälsosamtal av någon
anledning riskerar att inte hinnas med. Avvikelserapport skrivs och utredning av
händelsen genomförs.
•

Förebyggande arbete såsom ANDT, sex- och samlevnadsundervisning etc. riskerar att
nedprioriteras till förmån för hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning, möten och
utbildningar. Det kan också vara svårt att få tid i vissa klasser för det förebyggande
arbetet då det inte prioriteras av pedagogerna.
Åtgärd: Diskussioner kring elevhälsans uppdrag förs löpande i skolsköterskegruppen
samt i elevhälsoteamet för att utveckla arbete och förhållningssätt. Viss tid av EHT ska
riktas för diskussioner kring och planering av hälsofrämjande och förebyggande
insatser.

•

Risk att kontrollelever missas
Åtgärd: Väntelista i PMO används. Tid avsätts.

•

Risk för felvaccination
Åtgärd: Generellt hanteras endast ett vaccin vid varje vaccinationstillfälle och det är
alltid två sköterskor vid vaccinationer. Vid restvaccination, då fler vaccin ges,
kontrollerar båda sköterskorna vaccinet. Extra tid läggs för att säkerställa att genomgång
av vaccinationsmedgivande blir korrekt. Vid professionsmöten lyfts alltid vaccinationer
som en egen punkt för att säkra kvaliteten. Om felvaccination ändå sker skrivs en
avvikelserapport och utredning av händelsen genomförs.

•

Risk att nyanlända inte blir vaccinerade enligt läkarordination
Åtgärd: Planeras in vid ordinarie vaccinationstillfälle eller vid skolläkarbesök

•

Risk för felbedömning vid enkel sjukvård/rådgivning
Åtgärd: Rätt utbildning och kompetens minskar risken. Viktigt med löpande
fortbildning. Om felbedömning ändå sker skrivs en avvikelserapport och utredning av
händelsen genomförs.
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•

Risk för att remisser inte blir skickade
Åtgärd: Remissen ska skickas med posten samma dag den skrivs. Samtidigt ska
remissen sättas på bevakning i PMO. Om remiss trots allt inte blir skickad skrivs en
avvikelserapport och utredning av händelsen genomförs.

•

Risk att journalanteckning förs i fel journal
Åtgärd: Dokumentera med eleven närvarande alternativt i direkt anslutning till
kontakten. Hålla fokus på en sak i taget. Om anteckning trots allt sker i fel journal skrivs
en avvikelserapport och utredning av händelsen genomförs.

•

Risk att inte komma åt digital journal
Åtgärd: Systemansvarig och IT-enheten har en löpande dialog för att säkerställa
kvaliteten. Om systemet inte fungerar skrivs en avvikelserapport och utredning av
händelsen genomförs.

•

Risk att sekretess hotas vid samlokalisering
Åtgärd: Städa undan och låsa in känsligt material när man lämnar lokalen.

Logoped
•

Utredning och bedömning – risk för felbedömning finns
Åtgärd: Rätt kompetens minskar risken. Avgörande att använda rätt utredningsmaterial
samt att ha testvana. Fortbildning krävs innan användning av nya tester och metoder.

•

Risk att journalanteckning förs i fel journal
Åtgärd: Dokumentera med eleven närvarande alternativt i direkt anslutning till
kontakten. Hålla fokus på en sak i taget. Om anteckning trots allt sker i fel journal skrivs
en avvikelserapport och utredning av händelsen genomförs.

•

Risk att inte komma åt digital journal
Åtgärd: Systemansvarig och IT-enheten har en löpande dialog för att säkerställa
kvaliteten. Om systemet inte fungerar skrivs en avvikelserapport och utredning av
händelsen genomförs.

•

Risk att sekretess hotas vid samlokalisering
Åtgärd: Städa undan och låsa in känsligt material när man lämnar lokalen.

•

Risk för att remisser inte blir skickade
Åtgärd: Remissen ska skickas med posten samma dag den skrivs. Samtidigt ska
remissen sättas på bevakning i PMO. Om remiss trots allt inte blir skickad skrivs en
avvikelserapport och utredning av händelsen genomförs.
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Skolpsykolog
•

Utredning och bedömning – risk för felbedömning finns
Åtgärd: Rätt kompetens minskar risken. Avgörande att använda rätt utredningsmaterial
samt att ha testvana. Fortbildning krävs innan användning av nya tester och metoder.

•

Risk att journalanteckning förs i fel journal
Åtgärd: Dokumentera med eleven närvarande alternativt i direkt anslutning till
kontakten. Hålla fokus på en sak i taget. Om anteckning trots allt sker i fel journal skrivs
en avvikelserapport och utredning av händelsen genomförs.

•

Risk att inte komma åt digital journal
Åtgärd: Systemansvarig och IT-enheten har en löpande dialog för att säkerställa
kvaliteten. Om systemet inte fungerar skrivs en avvikelserapport och utredning av
händelsen genomförs.

•

Risk att sekretess hotas vid samlokalisering
Åtgärd: Städa undan och låsa in känsligt material när man lämnar lokalen.

•

Risk för att remisser inte blir skickade
Åtgärd: Remissen ska skickas med posten samma dag den skrivs. Samtidigt ska
remissen sättas på bevakning i PMO. Om remiss trots allt inte blir skickad skrivs en
avvikelserapport och utredning av händelsen genomförs.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
Avvikelserapportering
Det åligger skolsköterska/skolläkare, skollogoped och skolpsykolog att till verksamhetschefen
anmäla om en elev i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att
drabbas av vårdskada/allvarlig vårdskada – dokument finns på intranätet. Anmälan ska göras
enligt verksamhetschefens anvisningar. Personalens anmälningsplikt till vårdgivaren gäller för
alla vårdskador medan vårdgivarens anmälningsplikt till Inspektionen för vård och omsorg (Lex
Maria) endast gäller allvarlig skada eller risk för allvarlig skada.
Avvikelsehantering
Skolsköterska/skolläkare, skollogoped och skolpsykolog beskriver i sin anmälan till verksamhetschefen orsaker och vidtagna åtgärder samt tar ställning till vilka förändringar som bör göras
för att minimera risken för att händelser upprepas. Verksamhetschefen ska utreda avvikelser
och ta ställning till behov av förändrade rutiner och anvisningar för verksamheten samt bedöma
om en anmälan enlig Lex Maria ska göras. Avvikelserapporter inkl. åtgärder diarieförs av
nämndsekreterare.
Avvikelser bedöms utifrån allvarlighetsgrad och sannolikheten för upprepning. Händelser som
har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, ska anmälas av verksamhetschefen
till institutionen för vård och omsorg, IVO. Rutiner för avvikelsehantering finns i
metodhandboken.
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Avvikelser 2020
Områden
Brister i dokumentation
Uteblivna vaccinationer
Journalhantering
Bristande rutiner
Felaktig posthantering
Utebliven uppföljning

Internt
Externt
Internt
Internt
Externt
Internt
Internt
Internt
Externt

Antal: 1
Antal: 1
Antal: 1
Antal: 4
Antal: 2
Antal: 4
Antal: 1
Antal: 1
Antal: 1

Allvarlighetsgrad: Mindre
Allvarlighetsgrad: Mindre
Allvarlighetsgrad: Mindre
Allvarlighetsgrad: Mindre
Allvarlighetsgrad: Mindre
Allvarlighetsgrad: Mindre
Allvarlighetsgrad: Mindre
Allvarlighetsgrad: Mindre
Allvarlighetsgrad: Mindre

Inkomna avvikelserapporter har gällt:
Brister i dokumentation
1. Dokumentation i fel elevs journal
2. Extern kommun har efterfrågat journal från skolsköterska. I skolhälsovårdsjournal fanns vid
tillfället ingen dokumentation kring vaccinering från BVC.

Uteblivna vaccinationer
1. Missat att sätta upp elever på väntelista.
Journalhantering
1. Journal har upprättats felaktigt pga att dokument som styrker elevens identitet inte fanns
tillgänglig vid tillfället
2. Äldre journaler ej arkiverade (två avvikelser)
3. Brister i dokumentation från BVC (två avvikelser)
4. Felaktig hantering av sekretesselever
Brister i rutiner
1. Otydliga rutiner avseende elever som går i särskild undervisningsgrupp
2. Otydliga rutiner avseende elever som är över-/underåriga
3. Inskrivning i mottagningsteamet har skett utan att skolsköterska varit närvarande, vilket
strider mot rutinen (två avvikelser)
Felaktig postgång
1. Post till elevhälsan är öppnad när den kommer till rätt adressat
Utebliven uppföljning
1. Elev har ej följts upp pga försvårande av tillgänglighet i samband med ombyggnation
2. Elev från annan kommun har missats, vilket uppdagas när elev flyttat till Åstorp
Antal avvikelser är avsevärt fler än tidigare år, vilket beror på att vikten av att rapportera har
tydliggjorts i organisationen. Det beror också på att ny personal har en bredare kompetens,
vilket leder till nya infallsvinklar som synliggör brister i verksamheten.
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Hantering av klagomål och synpunkter
Verksamhetschefen tar emot och utreder klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet
från
• elever och deras närstående
• personal
• andra vårdgivare
• de som bedriver socialtjänst
• myndigheter
• föreningar, andra organisationer och intressenter
Under 2020 har inga klagomål inkommit.

Samverkan med patienter och närstående
I enlighet med den nya patientlagen (2014:821) stärks vårdnadshavares och elevers inflytande
vi kontakt med hälso- och sjukvården. Informationen ska alltid vara anpassad utefter elevens
behov, ålder, kunskap och situation. Tolk används vid behov. God kontakt med vårdnadshavare
gynnar elevens skolgång och eftersträvas alltid.
Information och samverkan med elever och vårdnadshavare inom elevhälsan kan se ut som
följer:
• Information om elevhälsan finns på kommunens hemsida
• Skolsköterskor informerar om basprogram, vaccinationsprogram och sekretess och
tystnadsplikt på föräldramöten i förskoleklass
• Logopeder och psykologer medverkar ibland på föräldramöten i olika årskurser
• Vid första hälsobesöket bjuds vårdnadshavare in att medverka. I takt med barnets
utveckling och mognad blir barnets delaktighet större. Vårdnadshavare informeras
emellertid alltid om att hälsosamtal ska genomföras. Hälsosamtalet är frivilligt.
• Sekretess och tystnadsplikt informeras löpande om vid kontakt med eleverna
• Vid alla enskilda elevkontakter med logoped och psykolog ska medgivande från vårdnadshavare finnas, fram till dess att eleven uppnått sådan mognad att denne själv kan ta
ansvar för kontakten
• Inför logoped- och psykologutredningar förs en tydlig dialog med vårdnadshavare kring
syfte och mål med utredning
• Innan vaccination skickas information och medgivandeblankett till vårdnadshavare.
Skriftligt medgivande från båda vårdnadshavare eftersträvas.

Följder av Covid-19
2020 har varit ett mycket annorlunda år. Det mesta av elevhälsans arbete har löpt på i stort sett
som vanligt trots pandemin. I vissa delar har man valt att ha digitala möten. En del insatser har
skjutits på framtiden, vilket innebär att arbets- belastningen framgent kommer att vara högre.
Det som har påverkats mest är utbytet med andra kommuner och verksamheter. De flesta
nätverksträffar har satts på vänt och inte heller ersatts av digitala alternativ. Fortbildning har
inte heller varit aktuellt under året.
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Övergripande mål och strategier för kommande år
•
•
•
•

All personal ska vara förtrogen med gällande rutiner. Uppföljningar och utvärderingar
av verksamheten ska vara ett självklart inslag i det löpande kvalitetsarbetet.
Utveckla elevhälsoteamen så att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bedrivs
utifrån vetenskaplig grund och i enlighet med etiska principer
Information från exempelvis hälsoenkäter ska ligga till grund för elevhälsans arbete för
att bättre kunna säkerställa rätt insatser
Analysera konsekvenserna av Covid-19 för att så långt som möjligt säkerställa att våra
barn och unga får rätt stöd till följderna därav
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Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Ekonomirapport Väst
Sammanfattning:
Per-Olof Ganestam, rektor för område Väst, kommer till bildningsnämnden för
att presentera budgetuppföljning för området.
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Ekonomirapport Centrum
Sammanfattning:
Per-Johan Flenner, rektor för område Centrum, kommer till bildningsnämnden
för att presentera budgetuppföljning för området.
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Område centrum - Ekonomi
Bildningsnämnden 2021-03-24
Bildningsförvaltningen

Presentation av

Ekonomiskt läge Område centrum
Verksamhet
Förskolor

Månadsuppföljning
februari (mkr)
+ 0,9

Kommentar
Tidigare insatser – bemanna rätt, tidigare effektiviseringar, specialpedagog

Öppen fritids

0

I balans.

Fritidsgård

0

Området har inte längre fritidsgård.

Fritidshem

0

I balans.

Förskoleklass

0

Litet underskott. Rågenskolan – elever i behov av särskilt stöd. Liten klass.

Grundskolan

- 0,5

Underskottet är på Rågenskolan – Föräldraledigheter tillbaka med
övertalighet från Öst, elever med särsk. behov, Corona anpassningar,
mindre intäkter än budgeterat

Grundsärskolan

+ 0,1

Litet överskott. Svårt att prognosticera.

Totalt omr.
centrum

+ 0,5

Genomföra effektiviseringar på Rågenskolan.
Specialpedagog till förskolorna

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Ekonomirapport Björnekullaskolan
Sammanfattning:
Ingrid Sturén, rektor för område Björnekullaskolan, kommer till
bildningsnämnden för att presentera budgetuppföljning för området.
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen
Björnekullaskolan
1(1)

Uppföljning/helårsprognos övergripande 16 april 2021
Utfall

Helårsprogno
s

Årsbudget

Avvikelse

1 137,0

4 290,0

3 890,0

400,0

Övriga intäkter

10 785,0

43 124,0

43 124,0

0,0

Summa intäkter

11 922,0

47 414,0

47 014,0

400,0

Personalkostnader

-8 970,0

-36 370,0

-36 270,0

-100,0

Lokalkostnader

-1 345,0

-5 320,0

-5 220,0

-100,0

Övriga kostnader

-1 472,0

-6 070,0

-5 670,0

-400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-11 787,0

-47 759,0

-47 159,0

-600,0

135,0

-345,0

-145,0

-200,0

Statsbidrag

Avskrivningar, räntor
Summa kostnader
Summa Nettokostnader

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Ekonomirapport KomVux
Sammanfattning:
Katrin Olsson, rektor för vuxenutbildningen, kommer till bildningsnämnden för
att presentera budgetuppföljning för området.
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Månadsuppföljning för bildningsnämnden 2021-03-31
Dnr BiND 2021/55
Sammanfattning
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter mars
månad.
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen
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Administration

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-04-21
Version
1

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se
Bildningsnämnden
Månadsuppföljning efter mars 2021
Dnr: BiND 2021/55
Sammanfattning
Bildningsnämnden redovisar en prognos på en budget i balans efter mars månad.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden förslås besluta att godkänna månadsuppföljningen per 2021-03-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Månadsuppföljning inklusive bilaga per 2021-03-31
Beaktande av barnperspektivet
Hur har barns bästa beaktats?
Det bedöms inte påverka barn.
Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Nej

Annika Hoppe
Förvaltningschef
Akten

Åstorps kommuns
Månadsuppföljning
Bildningsnämnden
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
1
Månadsuppföljning
Bildningsnämnden

DNR 20xx/xx

2
Månadsuppföljning
Bildningsnämnden

Innehållsförteckning
Sammanfattande kommentarer politiken .............................................................................. 4
Uppföljning/helårsprognos övergripande .............................................................................. 5
Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik .................................................................. 6
Investeringar ............................................................................................................................. 7
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Sammanfattande kommentarer politiken
Bildningsnämnden rapporterar en budget i balans efter årets tre första månader.
Förskolan går med ett överskott om +3,0 mkr, fritidsgårdarna går med ett överskott om
+0,5 mkr och grundskolan går med ett underskott om -3,5 mkr. En skolenhet aviserar en
negativ budgetavvikelse inom grundskolan om -2,0 mkr, en annan skolenhet om -1,0 mkr.
Avvikelserna avser personalkostnader.

4
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Uppföljning/helårsprognos övergripande
Utfall

Helårsprognos

Årsbudget

Avvikelse

12 508,0

46 449,0

41 949,0

4 500,0

9 510,0

42 696,0

43 696,0

-1 000,0

Summa intäkter

22 018,0

89 145,0

85 645,0

3 500,0

Personalkostnader

-85 183,0

-344 365,0

-341 865,0

-2 500,0

Lokalkostnader

-10 899,0

-43 253,0

-42 253,0

-1 000,0

Övriga kostnader

-41 542,0

-164 380,0

-164 380,0

0,0

-1 631,0

-6 610,0

-6 610,0

0,0

Summa kostnader

-139 255,0

-558 608,0

-555 108,0

-3 500,0

Summa Nettokostnader

-117 237,0

-469 463,0

-469 463,0

0,0

Statsbidrag
Övriga intäkter

Avskrivningar, räntor

Statsbidrag - En positiv avvikelse kopplat till statsbidrag för
•
•
•
•
•

+1,6 mkr Sjuklöner avseende Corona
+1,8 mkr "Skolmiljarden" avseende Corona
+0,4 mkr Språkutveckling i förskolan
+0,5 mkr Omsorg under kvällar
+0,2 mkr Övriga mindre bidrag

Övriga intäkter - En negativ avvikelse kopplat till intäkter för
•
•

-0,5 mkr Barnomsorgsavgifter
-0,5 mkr Försäljning av verksamhet till annan kommun

Personalkostnader - En negativ avvikelse kopplad till ovan nämnda statsbidrag då bidragen
omsätts i utökad personalkostnad. En negativ avvikelse inom grundskolan vägs upp av en
positiv avvikelse inom förskolan.
Lokalkostnader - En negativ avvikelse kopplad till generella kostnadsökningar. Om en
fastighet byggts om och avtal om ny lokalhyra tecknats står denna lokalhyresökning utan
täckning. De största avvikelserna återfinns hos förskola och grundskola.
Övriga kostnader - Ingen avvikelse

5
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Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik
Tabellvärden

Utfall

Helårsprognos

Årsbudget

Avvikelse

-27,0

-113,0

-116,0

3,0

Fritidshem

-4,4

-17,6

-17,6

0,0

Grundskola

-50,3

-199,1

-195,6

-3,5

-3,3

-13,4

-13,4

0,0

Gymnasium

-20,4

-79,8

-79,8

0,0

Övriga verksamheter

-11,8

-42,1

-42,6

0,5

-117,2

-465,0

-465,0

0,0

Förskola

Grundsärskola

Nettoresultat

Förskola
Förskolans överskott har ökat till +3,0 mkr sedan föregående månad (+2,0). Detta beror till
största del på minskade personalkostnader inom ett specifikt förskolområde. Även statsbidrag
från Skolverket och statsbidrag från Socialstyrelsen kopplat till Coronapandemin påverkar
prognosen positivt.

Fritidshem
Fritidshemmet har likt föregående månad en budget i balans. Årets första tre månader
indikerar på färre antal barn i verksamhet, något som går att koppla till Coronapandemin.

Grundskola
Grundskolans underskott har ökat från föregående månad till -3,5 mkr (-2,0). Detta beror
huvudsakligen på ökade personalkostnader inom ett specifikt skolområde, på en specifik
skola. Det handlar om barn i behov av särskilt stöd. Även studiehandledning för barn med
annat modersmål än svenska genererar i dagsläget ett underskott.

Grundsärskola
Grundsärskolan har en budget i balans. En utökad budgetram för året, för att täcka ökade
volymer, bidrar till en prognos på 0. Inom grundsärskolans verksamhet redovisas även
grundsärskolans fritidshem.

Gymnasium
Gymnasieskolan har likt föregående månad en budget i balans. Budgeten för eleverna i den
interkommunala gymnasieskolan balanserar under årets tre första månader.
Vuxenutbildningen i Åstorp har intäkter på IM då man säljer IM-utbildning till Bjuvs
kommun, intäkter som används för att finansiera därmed utökad personalkostnad.

Övriga verksamheter
Övriga verksamheter har efter mars månad ett överskott om +0,5 mkr (0). Överskottet härrör
till kommunens fritidsgårdar som till följd av Covid-19 inte bedriver verksamhet i samma
omfattning. Posten innefattar därutöver central administration, öppen förskola, förskoleklass,
fritidsgård och vuxenutbildning.
6
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Investeringar
Utfall
Investeringsinkomst

Helårsprognos

Årsbudget

Avvikelse

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsutgift

-545,0

-9 800,0

-12 262,0

2 462,0

Nettoinvestering

-545,0

-9 800,0

-12 262,0

2 462,0

Investeringar beslutade i budget 2021 och som avser IT genererar en positiv avvikelse om
+2,5 mkr. Ny redovisningsprincip innebär att kostnader avseende IT ska tas i driftsbudgeten
och verksamheterna har blivit kompenserade med motsvarande. En positiv avvikelse på
motsvarande skapas i investeringsbudgeten.
•
•
•

+ 0,5 mkr Förskola
+ 1,8 mkr Grundskola
+ 0,2 mkr Vuxenutbildning

7
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Förvaltningens information
Förvaltningschef Annika Hoppe informerar om:

Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Frågor från ledamöter
Förvaltningschef Annika Hoppe informerar om:

Bildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Ramöverenskommelse med Region Skåne gällande området psykisk hälsa
Dnr BiND 2021/82
Sammanfattning
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en
gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet inkluderats. Revideringen ska spegla de förändringar i
lagstiftningar som skett under de senaste åren. Rekommendationen från Skånes
Kommuner är att Åstorps kommun ska anta ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk hälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-04-15
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa,
daterad 210211.
Rekommendation att ingå i ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk hälsa från Skånes kommuner, daterad 210308.
Bildningsnämndens beslut

Expedieras:
Akten
Region Skåne

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
annika.hoppe@astorp.se

1(2)

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-04-15
Version
1

Bildningsnämnden
Ramöverenskommelse med Region Skåne
Dnr BiND 2021/82
Förslag till beslut
Att anta ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk
hälsa, daterad 210211 samt att ge ordförande och förvaltningschefen i uppdrag att
underteckna överenskommelsen för bildningsnämndens räkning.
Sammanfattning
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som
har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt
av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en gemensam
ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas utanför det
egna hemmet inkluderats. Revideringen ska spegla de förändringar i lagstiftningar
som skett under de senaste åren. Rekommendationen från Skånes Kommuner är
att Åstorps kommun ska anta ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk hälsa.
Ärendebeskrivning
Ramöverenskommelsen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt
barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och
beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes
Kommuner och sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även
samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
inkluderats.
Syftet med överenskommelsen är att underlätta samverkan mellan Region Skåne
och Skånes kommuner och att ge huvudmännen förutsättningar att följa
rekommendationer i gällande nationella riktlinjer. Överenskommelsen ska
betraktas som en ramöverenskommelse vilken ska ligga till grund för lokala
överenskommelser.
Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring av
ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och

Bildningsförvaltningen
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sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de
skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.
• Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller
psykisk funktionsnedsättning.
• Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.
• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18
månader uppsägningstid.
Överenskommelsen ska antas av alla berörda nämnder i kommunen.
Beslutsunderlag
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa,
daterad 210211.
Rekommendation att ingå i ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa från Skånes kommuner, daterad 210308.
Bedömning
Syftet med överenskommelsen är att underlätta samverkan mellan Region Skåne
och kommunen och att ge huvudmännen förutsättningar att följa
rekommendationer i gällande nationella riktlinjer vilket är viktigt för utveckling,
kvalitet och det fortlöpande arbetet.
Konsekvenser för kommuninvånaren
Samverkan gällande de områden där kommunen och Region Skåne har ett delat
hälso- och sjukvårdsansvar bedöms positivt för kommuninvånaren.
Beaktande av barnperspektivet
Ramöverenskommelsen innefattar områden som berör barn. Samverkan gällande
de områden där kommunen och Region Skåne har ett delat hälso- och
sjukvårdsansvar bedöms positivt för barn.

Annika Hoppe
Förvaltningschef
Expedieras till:
Akten
Skånes kommuner
Region Skåne

Datum
2021-03-08

Diarienummer
HSV 21-001

Ansvarig tjänsteperson
Emelie Sundén
Strateg, 0728-85 48 77

Skrivelse till
Kommuner i Skåne

Skånes Kommuner rekommenderar
kommuner i Skåne att teckna
ramöverenskommelse med Region Skåne
Skånes Kommuners rekommendation
Styrelsen för Skånes Kommuner rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse
gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.

Hantering av undertecknandet för ramöverenskommelsen
Region Skåne kommer att skicka ut två undertecknade exemplar per post till varje kommun.
Om kommunerna tecknar ramöverenskommelsen ska ett undertecknat exemplar återsändas enligt de
instruktioner som medföljer utskicket.

Sammanfattning
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har
eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och
beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts
till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det
egna hemmet inkluderats.
Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring av ansvarsgränser.
Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar
ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälsooch sjukvårdsansvar.

•
•
•
•

Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning.
Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.
Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.
Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid.

SKÅNES KOMMUNER

Adress
Gasverksgatan 3A
222 29, Lund

Telefon
0728 - 85 47 00

E-post
info@skaneskommuner.se

Org. nummer
837600 - 9109

skåneskommuner.se

Bakgrund
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5
kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper
är;
1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallandemedel, läkemedel,
dopningsmedel eller spel om pengar, och
3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande personer med
psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och
sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa
ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och
sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas utanför
det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har eller riskerar att
utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att
ingå överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar målgruppen ingicks fanns
incitament via den statliga satsningen PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och
Skånes Kommuner ser ingen anledning att i denna överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med
tanke på det arbete som behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020.
Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar
ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälsooch sjukvårdsansvar.
Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes
Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort
referensgrupp i arbetet. Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och
utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna.
Samarbete ska ske med individen i centrum.
Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.
Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de
förändringar i lagstiftningar som skett under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk
och beroende av spel om pengar i denna överenskommelse.
Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete
innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet
med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med somatisk hälsa och
levnadsvanor för målgrupperna.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid.

SKÅNES KOMMUNER

Ramöverenskommelsen har föredragits i Tjänstemannaberedning till Centralt samverkansorgan 4 december
2020 och i Centralt Samverkansorgan 11 december.
Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade den 11 februari 2021 beslut att ingå
ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper med samtliga skånska kommuner under förutsättning att
motsvarande beslut tas i kommunerna. Styrelsen för Skånes Kommuner fattade den 5 februari beslut om att
rekommendera de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelsen.

SKÅNES KOMMUNER
Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa, social välfärd och omsorg

SKÅNES KOMMUNER

ÅSTORPS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

2021 -04- 1 2

Koncernkontoret
Avdelningen för hälso- och
sjukvärdsstyrning

MIS SIV

Bim Soerich

Datum 2021-03-02

Diarienr.

Oianeplan.

hlälso- och sjukvårdsstrateg

Version 1

040-675 31 27
bim.soerich@skane.se

Dnr 2021-0000539

^
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Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa

Styrelsen för Skånes Kommuner har 2021-02-05 fattat beslut att rekommendera de
skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse med Region Skåne gällande
fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.
Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd har 2021-02-11 fattat beslut att ingå
överenskommelse med kommunerna.

Härmed översändes, av Region Skånes undertecknad, överenskommelse i två
exemplar. Om kommunen tecknar ramöverenskommelsen ska ett undertecknat
exemplar återsändas till:
fö"'———————-. _..

Region Skåne J ÅSTORPS KOMMUN"
SOCIALNÄMNOEN

Diarienummer 2021-0000539 J „„ , ^ J
291 89 Kristianstad.
Diarienr

Bim Soerich

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Postadress: 291 89 Kristianstad

Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

.0-
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DATUM

2021-02-11

2021 -03- 17
Diarienr.

Ramöverenskommelse
Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning.
Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.

Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.
Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.
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l. Allmänt om överenskommelsen
1.1 Bakgrund
Ramöverenskommelsen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa från 2013-06-10 och Ramöverenskommelsen
gällande personer med missbruks- och beroendeproblematikfrån 2015-03-16 har reviderats
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner. Dessa ramöverenskommelser har sammanförts
till denna gemensamma ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet inkluderats.
Regioner och kommuner är enligt HSL (16 kap 3 §) och SoL (5 kap Id, 8a, 9a §§) skyldiga att ha
överenskommelser om samarbete för dessa målgrupper.
Ramöverenskommelsen är en bilaga till avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-

och sjukvården i Skåne vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska
kommunerna och Region Skåne har ett delat hälsa- och sjukvårdsansvar.
Regional Samverkansgrupp Psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och
Skånes Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har
utgjort referensgrupp till framtagandet av ramöverenskommelsen.
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla
samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna.
Samarbete ska ske med individen i centrum.

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.

1.2 Syfte och mål
Samarbetet ska leda till att personer inom målgrupperna ska
•

få tillgång till tidiga insatser på rätt nivå
få möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället
få stöd till återhämtning

•

få möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar

Parterna har ett gemensamt ansvar för samarbete utifrån den berörda personens behov. Samarbete
och samordning ska utgå från mötet med personen och dennes närstående.
Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande
arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd
förvärras, l arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta
med kroppslig hälsa och levnadsvanor för målgrupperna.

1.3 Giltighetstid
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månaders
uppsägningstid. Om båda parter är överens kan justeringar av
avtalet göras under avtalstiden (till exempel som följd av lagförändringar eller andra
justeringar med anledning av till exempel förändrade samarbetsformer).
Vårdsamverkan Skåne
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1.4 Målgrupper
Följande målgrupper som är i behov av stöd eller insatser från båda huvudmännen ingår i denna
överenskommelse:

Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning.
•

Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.

•

Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.
Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkatlande
medel, läkemedel, dopningsmedet eller spel om pengar.

2. Utgångspunkter
2.1 Gemensam värdegrund
Den gemensamma värdegrunden för samarbetet och de verksamheter som omfattas av
detta avtal är följande:
• vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar utifrån
individens behov och förutsättningar

• vi strävar efter att tillgodose personers förväntningar på inflytande och självbestämmande,
respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet
vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån den berörda personens perspektiv
Oklarheter gällande kostnadsansvar, eller brist på resurser, får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård
och behandling eller att vård och behandling försenas.

2.2 Barnperspektiv
Barnets bästa ska bedömas och beaktas vid alla beslut som rör barnet. Barnet är en bärare av

rättigheter, inte enbart en mottagare av insatser. Utöver lagstiftning som utrycker dessa rättigheter
samt föreskrifter, allmänna råd och handböcker som konkretiserar rättigheterna krävs ett
barnrättsbaserat synsätt. Detta innebär att barnet erkänns, respekteras och skyddas som
rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen, samt personlig
integritet. Barn kan inte ses isolerade från sina föräldrar. Att de vuxna får bästa möjliga stöd tigger
också i barnets intresse. Vid intressekonflikt har barnets intresse företräde.

Personal inom förskola, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt Socialtjänstlagen, SoL (2001:453,
14 kap l §) att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa. Anmälan bör göras skriftligt.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30, 5 kap 7 §), är hälso- och sjukvården skyldiga att
särskilt beakta minderåriga barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon
annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller en psykisk
funktionsnedsättning eller har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel
om pengar.

Vårdsamverkan Skåne
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Socialtjänsten ska genom socialtjänstlagen (SoL 5 kap l §) verka för att barn får en trygg uppväxt
samt att arbeta förebyggande, l detta ligger en viktig uppgift i att både upptäcka och stödja barn som
anhöriga när föräldrar har missbruk/beroende, psykisk ohälsa eller andra allvarliga svårigheter som
kan påverka föräldraskapet och barns hälsa och utveckling.

2.4 Delaktighet
Den berörda personen är en självklar aktör i sin vård. Parterna behöver var för sig och gemensamt
möjliggöra för personen att vara delaktig i och påverka de beslut som fattas i vårdkedjan, från
planering till utförande av insatser och utvärdering av dessa. Särskild hänsyn behöver tas gällande
personer som har nedsatt autonomi.

2.5 Brukarinflytande
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att brukar- och anhörigorganisationer ges
möjligheter att medverka för att utveckla vård- och stödinsatser på systemnivå. Brukarföreträdare
ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna
överenskommelse planeras och följs upp på regional nivå och om möjligt även på lokal nivå.

2.6 Lagstiftning
Överenskommelse om samarbete

Regioner och kommuner är genom bestämmelser i HSL (16 kap 3 §) och SoL (5 kap Id, 8a, 9a §§)
skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk
funktionsnedsättning, personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och barn och unga som vårdas utanför det
egna hemmet.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges
möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.
Samordnad individuell plan, SIP.
När en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, ska regionen
tillsammans med kommunen enligt både HSL (16 kap 4 §) och SoL (2 kap 7 §) upprätta en samordnad
individuell plan. Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att
personen ska få sina behov tillgodosedda och om personen samtycker till det. Arbetet med planen
ska påbörjas utan dröjsmål.
För att starta ett SIP-arbete krävs alltid att den som planen handlar om har gett sitt samtycke.
Individen ska också alltid få möjlighet att aktivt vara med i planeringen och påverka vilka aktörer som
ska delta. Planen är till för att möta individens behov, och måste därför utgå från individens
upplevelse och önskemål. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är
lämpligt och den berörda personen inte motsätter sig det.
Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de
samverkansskyldighet utifrån annan lagstiftning.

Elevhälsan som arbetar enligt HSL har inte heller skyldighet att kalla till SIP då lagregleringen om SIP
gäller de som arbetar enligt HSL inom landstinget men det finns inget i lagstiftningen som hindrar att
förskola och skola är delaktiga.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Om personen efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från både region och
kommun i form av hälsa- och sjukvård eller socialtjänst, ska en samordnad individuell planering
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genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Om insatser behövs från
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även den regionfinansierade öppna vården
medverka i den samordnade individuella planeringen. Bestämmelser finns i lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälsa- och sjukvård.

Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångsvård
För personer som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen
rättspsykiatriskvård, ska planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad
vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.
Information och styrdokument
Region Skåne och de skånska kommunerna har gemensamt tagit fram information och styrdokument
för samverkan vid utskrivning (SVD) och samordnad individuell planering (SIP).

2.7 Kunskapsstyrning
Kunskapsstyrning innebär att vård och insatser ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och
utformas för att möta personers behov på bästa möjliga sätt. Detta innebär att alla beslut ska
baseras på bästa tillgängliga kunskap, personens situation, erfarenheter och alltid ske i samverkan
med den berörda personen och närstående.

Socialstyrelsen anger, i vissa fall, genom nationella riktlinjer vilka insatser som huvudmännen i första
hand ska genomföra för personer som omfattas av överenskommelsen. Kommunerna och Region
Skåne ska samverka för att följa nationella riktlinjer och andra rekommendationer samt gemensamt
överenskomna regionala vårdprogram/riktlinjer/rutiner.
Samverkan sker inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård i
nationellt, regionalt och lokalt Drogramområden för psykisk hälsa. Genom nationella vård- och
insatsprogram (VIP) inom området psykisk hälsa tillgängliggörs den samlade kunskapen om insatser
enligt evidens och beprövad erfarenhet för berörda verksamheter, professioner och chefer.
Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp för ett antal sjukdomsområden. Vårdförloppen syftar till att skapa en
jämlik vård med hög kvalitet i hela landet. Arbetet med vårdförloppen ska utgå från tillförlitliga och
aktuella kunskapsstöd och baseras på bästa tillgängliga kunskap. Införande avvårdförlopp
påbörjades successivt i regionerna med början 2020.
2.8 Samverkansstmktur
Den berörda personens behov ska alltid stå i centrum, l samarbetssituationer är bemötandet av
samarbetspartnern av stor vikt. Samverkan ska präglas av ömsesidig respekt för varandras
profession, kompetens och erfarenhet.

Om kommun eller Region Skåne tecknar avtal med någon annan och överlåter uppgifter de har
ansvar för, ska denna ramöverenskommelse tillämpas. Respektive huvudman ansvarar för att
verkställa sitt åtagande inom den egna organisationen.
Verksamhetsansvariga ska tidigt informera berörda parter, vilket innefattar brukar- och
anhörigorganisationer, om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka
förutsättningar för samarbete eller samordning, eller få andra konsekvenser för de samarbetsparter
som berörs.
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Regional nivå
På regional nivå finns ett gemensamt tjänstemannaforum med representanter från Region Skåne,
Skånes Kommuner, de skånska kommunerna samt brukar- och anhörigorganisationer. Regional
Samverkansgrupp Psykiatri. Regional Samverkansgrupp Psykiatri arbetar på uppdrag av
tjänstemannaberedningen till Centralt Samverkansorgan. Centralt samverkansorgan är ett politiskt
samverkansorgan avseende samverkan inom hälso- och sjukvården i Skåne mellan Region Skåne och
de skånska kommunerna.
Regional Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för;

Samordning och utveckling på regional nivå avseende ramöverenskommelsens
målgrupper.
Revidering av ramöverenskommelsen.

Rådgivning till parterna vid tvister.
Delregional och lokal nivå
Denna ramöverenskommelse ska följas av lokala överenskommelser. De lokala överenskommelserna
ska reglera samverkan utifrån de förutsättningar som angivits i denna överenskommelse.

De lokala överenskommelserna bör följas upp och revideras vid behov. Överenskommelserna
undertecknas av behöriga tjänstemän, l Region Skåne ska dessa undertecknas av ansvariga
verksamhetschefer eller motsvarande och i kommuner av förvaltningschefer eller motsvarande.
Brukar- och anhörigorganisationer ska bjudas in att delta i revideringen.

I kommun/kommuner ska samrådsgrupper med verksamhetsansvariga chefer från kommunen och
Region Skåne gemensamt ansvara för strategisk planering och samordning av verksamheter och
insatser. Samrådsgrupperna ansvarar för att samverkan enligt denna ramöverenskommelse och
lokalt tecknade överenskommelser följs och har även till uppgift att fatta beslut i frågor som inte går
att lösa i det dagliga arbetet.

Inom ramen för avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsa- och sjukvården i Skåne
finns en framtagen modell för samverkan. På delregional nivå ansvarar respektive delregionalt
samverkansorgan bland annat för partsgemensam utveckling avseende hälsa- och sjukvård i Skåne.
Befintliga strukturer och samverkansgrupper kan användas som samrådsgrupper, det är dock en
förutsättning att det finns en tydlig koppling till de delregionala samverkansorganen. l de lokala
överenskommelserna regleras vilka representanter som ska ingå i samrådsgrupperna.
Vad gäller barn som vårdas utanför egna hemmet kan ytterligare samverkansparter hos
huvudmännen behöva involveras i de lokala överenskommelserna och samrådsgrupperna.
Hur tvister mellan parterna ska lösas
Tvister mellan verksamheter i Region Skåne och Skånes kommuner ska i första hand lösas av
närmaste chef med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Företrädarna har ett gemensamt ansvar
att komma fram till en gemensam lösning med den berörda personens behov i centrum.
Samverkansproblem och tvister ska lösas skyndsamt och återkoppling ska ske till alla berörda parter.
Ansvar för lösning av tvist har:

l. närmaste chef med mandat att fatta beslut i aktuell fråga
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verksamhetschef med mandat att fatta beslut om frågan inom hälso- och sjukvården
och förvaltningschef, eller annan tjänsteperson med delegation, inom kommun.

3.

parterna kan, vid oenighet i enskilda ärenden, vända sig till Regional Samverkansgrupp
Psykiatri för förslag på lösning. Regional Samverkansgrupp Psykiatris bedömningar
inte prejudicerande för ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna.

4.

Var och en av parterna har möjlighet att, om det uppstår oenighet, lyfta frågor som rör
denna överenskommelse och eventuellt behov av särskilda bedömningar och
rekommendationer till Centralt Samverkansorgan.

Uppföljning
På regionövergripande nivå ansvarar Region Skåne och Skånes Kommuner för att denna
ramöverenskommelse årligen följs upp genom Regional Samverkansgrupp Psykiatri.
Samrådsgruppen på lokal nivå ska årligen fastställa områden för uppföljning och utvärdering. Ett sätt
att genomföra uppföljning är genom brukarrevision.

3. Ansvarsområden
Denna ramöverenskommelse omfattar fyra målgrupper.
Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning
Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.
Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.
Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

För samtliga dessa fyra målgrupper gäller nedanstående ansvarsområden. Specifika
ansvarsområden för de olika målgrupperna listas under respektive målgrupp under rubrik 3.1-3.4
Kommunen ska främja invånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva
deltagande i samhällslivet. Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning,
bostad och utbildning. Kommunen erbjuder också kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i enlighet
med gällande ansvarsfördelning.

Viktiga delar i kommunens ansvar för överenskommelsens målgrupper är:
•

Uppsökande arbete och upplysning om kommunens verksamheter.

•

Utredning och bistånd/insats enligt SoL och LSS.

•

Ansökan om och verkställighet award enligt LVU.

Tillhandahållande av boende och stöd i hemmet så att personer med
funktionsnedsättning får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter hens behov
av särskilt stöd.
Tillhandahållande avelevhälsa som omfattar hälsofrämjande, medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Erbjudande av stöd till familj, anhöriga och närstående.
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Erbjudande av hälso- och sjukvård enligt HSL och avtal om ansvarsfördelning och
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.
Region Skåne ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom att
erbjuda hälsa- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Viktiga delar i Region Skånes ansvar för målgruppen är:
Arbete för tidig upptäckt och med tidiga insatser.

Erbjudande av stöd till familj, anhöriga och närstående.
Stöd och utbildningsinsatser till kommunens personal kopplat till vård av enskild
person i enlighet med avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsa- och
sjukvården i Skåne.
Erbjudande av hälso- och sjukvård enligt HSL och avtal om ansvarsfördelning och
utveckling avseende hälsa- och sjukvården i Skåne.

3.1 Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning
Det är särskilt viktigt att tidigt uppmärksamma barn som har eller riskerar utveckla psykisk ohälsa
eller psykisk funktionsnedsättning.
Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och
behandla psykisk ohälsa hos barn och unga och det krävs ett helhetsperspektiv kring dessa barn.
När samtidiga stödinsatser ges behöver de utgå från barnets eller ungdomens aktuella livssituation
och ofta vara sammansatta och synkroniserade. Parterna är överens om att en utveckling av
kvaliteten i SIP-processens olika delar bör prioriteras. Skolan är en särskilt viktig samverkansaktör för
barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

3.2 Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
Barn och unga som vårdas utanför egna hemmet har som grupp betraktat sämre psykisk och fysisk
hälsa än andra barn. Det är särskilt viktigt att i samverkan uppmärksamma dessa barns behov inför
vård utanför egna hemmet, under pågående vård utanför egna hemmet samt vid avslutande av vård
utanför egna hemmet. Godkänd grundskola är en viktig friskfaktor för barn och därför är det
angeläget att säkerställa en fungerande skolgång. Skolan är en särskilt viktig samverkansaktör för
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:
Skolplikt och rätt till utbildning

Överlämning vid skolbyte
Viktiga delar i Region Skånes ansvar för målgruppen är:
•

Hälsoundersökning inklusive oral hälsa på initiativ av socialnämnden i anslutning till att
vård utanför det egna hemmet inleds, i enlighet med lag (2017:209) om
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
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Det finns ett skånegemensamt samarbete avseende dessa hälsoundersökningar, www.skane.se/hubs

3.3 Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.
Det är av stor betydelse att det finns en god beredskap hos huvudmännen att tillgodose behoven hos
individer med psykisk funktionsnedsättning. Individanpassat stöd, rehabilitering och stöd för
återhämtning sparar både lidande och pengar för individer och samhälle. Samtidiga och samordnade
insatser och i vissa fall integrerade verksamheter behövs för att möta personens behov.
3.3.1 Personer i psykiatrisk tvångsvård enligt LPT eller LRV
En person som lider av allvarlig psykisk störning, som utgör en fara för sig själv eller sin omgivning,
och som inte frivilligt samtycker till vård, kan tvingas till vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård,
LPT. En person med allvarlig psykisk störning som begått brott kan som påföljd dömas till
rättspsykiatriskvård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.
Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:
Insatser enligt SoL, LSS och hälsa- och sjukvård enligt HSL och avtal om
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsa- och sjukvården i Skåne vid öppen
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
Viktiga delar i Region Skånes ansvar för målgruppen är:
Hälso- och sjukvård enligt avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälsooch sjukvården i Skåne vid permissioner från psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård, öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk
tvångsvård.

3.4 Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.
Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:
Förebyggande arbete gällande alkohol, narkotika samt spel om pengar.
•

Utredning och bedömning av behov av hjälp och vård för missbruks- och

beroendeproblem
Psykosocial behandling och psykosocialt stöd

Utredning, ansökan om samt verkställa beslut om vård enligt LVM.
Medverkan vid viss verkställighet inom kriminalvård såsom skyddstillsyn, övertagande
av vård

Körkortsyttranden enligt körkortsförordningen och yttrande i andra ärenden rörande
personers lämplighet

Viktiga delar i Region Skånes ansvar för målgruppen är:
Utredning, diagnostisering och behandling av beroendetillstånd gällande alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, spel om pengar eller dopningsmedel.
Avgiftning
Psykosocial behandling och psykosocialt stöd

Vårdsamverkan Skåne

10

Mé

SKÅNES

SWWE

KOMMUNER

^

Vård enligt LVM om förutsättningar för sjukhusvård är uppfyllda

Läkarbedömning och intyg vid tvångsvård (LVM, LVU)
Aktivt smittskyddsarbete
Anmälningsskyldighet gällande LVM
Anmälningsskyldighet gällande vapen och körkort
Det finns ett skånegemensamt underlag för praktisk samverkan gällande transport från
sjukvårdsinrättning vid LVM.

4. Placering utanför hemmet
Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom att själva
tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. Innan frågan om placering aktualiseras ska
huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda och att personens behov inte
kan tillgodoses på annat sätt än genom placering. Om en placering bedöms nödvändig ska
närhetsprincipen beaktas genom att i första hand undersöka möjligheter till placering inom den egna
regionen.

4.1 Ansvar vid placering utanför hemmet
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt uppdrag.
Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna eller träffa avtal med annan part som har
kompetens att utföra uppdraget.
Ansvar fördelas i enlighet med de principer som anges i avtal om ansvarsfördelning och utveckling
avseende hälsa- och sjukvården i Skåne.
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång särskilt viktiga faktorer att ta hänsyn till.
Socialnämnden har ett övergripande ansvar för barn och unga under placering och ska verka för att
placerade barn får den hälso- och sjukvård de behöver, men har inget operativt hälsa- och
sjukvårdsansvar. Socialnämnden har en skyldighet att minst en gång var sjätte månad överväga om
vården fortfarande behövs.

Hälso-och sjukvårdsansvarvid placering utanför egna hemmet
Grundregeln är att kommunen ansvarar för hälsa- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå
för sådan vård som bedöms vara på primärvårdsnivå om personen själv eller med hjälp av
assistans/ledsagare inte kan ta sig till av Region Skåne finansierad öppenvård. Region Skåne ansvarar
för sådan hälsa- och sjukvård som bedöms vara på specialistvårdsnivå samt läkarstöd.
l Skåne finns en regional rutin för egenvårdsbedömninp som beskriver hur bedömning och beslut
avseende egenvård ska ske.
Undantag från grundregeln;
Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service enligt SoL och LSS där kommunen inte har
hälsa- och sjukvårdsansvar;
a. Hem för vård eller boende, HVB (6 kap resp. 7 kapi § 1st l. SoL) är inte en sådan särskild
boendeform som avses i 18 § HSL. Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvaret för den som
vistas där.
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b. Korttidsvistelse där insatsen ges med stöd av 4 kap l § SoL, där kommunen köper platser från
enskild verksamhet som har tillstånd enligt 7 kap 1§ l st 3 SoL (hem för viss annan heldygnsvård).
Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvaret för den som vistas där.
c. Korttidsvistelse för LSS personkrets där insatsen ges med stöd av 9 § 6. LSS. Kommunen har inte
hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL för dessa verksamheter. Detta gäller oavsett om
korttidshemmet drivs av kommun eller enskild. (Enligt SKL PM 2003-07-08)
d. Jourhem och familjehem samt Stödboende för barn och unga 16-20 år
4.2 Gemensam planering i samband med placering utanför hemmet
Om personen i samband med placering utanför hemmet behöver insatser från både region och
kommun i form av hälsa- och sjukvård eller socialtjänst, ska en samordnad individuell planering, SIP,
genomföras med medverkan av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna där
ansvarsfördelningen tydliggörs och där individen deltar.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
målsättning med placeringen
individens behov och inställning

respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras
om huvudmännen själva utför insatsen eller om de utförs av annan part
hur skola/sysselsättning tillgodoses

4.3 Överenskommelse om kostnadsansvar vid placering utanför hemmet
Huvudregeln är att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till var och ens ansvar
för vård, stöd och insatser, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om avtal med annan
part upprättats.
Ansvar för kostnaderna fördelas i enlighet med de principer som anges i avtal om ansvarsfördelning
och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Kostnadsfördelningen sker mellan huvudmännen och ska vara klarlagd innan placering sker utanför
hemmet. Diskussioner om kostnadsfördelning ska inte ske vid möte där den berörda personen

medverkar. Ingen part kan i efterhand åberopa kostnadstäckning om inte detta ansvar klart framgår
av skriftlig kostnadsfördelning. Undantaget är då placeringar sker akut. Då bör kostnadsfördelningen
vara klarlagd senast fem dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
l den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:
respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras
hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses
fördelning av kostnader i kronor eller procent

Om kostnadsfördelning inte kan överenskommas är det båda parternas ansvar att personens behov
tillgodoses i väntan på att kostnadsfördelningen klargörs.
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4.4 Uppföljning vid placering utanför egna hemmet
Uppföljning av placeringar ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda
verksamheter, l takt med att personens behov förändras ska parterna bedöma om och hur
kostnadsfördelningen ska justeras.
Inför avslut av placering ska SIP följas upp och gemensam planering för vidare insatser göras.

5. Gemensamma utvecklingsområden
Huvudmännen har identifierat nedanstående utvecklingsområden som särskilt angelägna att
utveckla i samverkan för att säkra kvaliteten för berörda personer och skapa förutsättningar för en
sammanhållen vård och omsorg. Vissa områden kommer att behöva ett regionalt utvecklingsarbete
medan andra kan hanteras i lokala överenskommelser. Kompetensutveckling kan med fördel ske
gemensamt mellan huvudmännen.

5.1 Kroppslig hälsa
Levnadsvanor ska uppmärksammas tidigt och arbetet med att stödja hälsosamma levnadsvanor
behöver ske kontinuerligt och med uthållighet. Målgruppernas behov av tandvård ska
uppmärksammas och adekvat stöd ska ges.
Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på den kroppsliga hälsan hos personer med psykisk
funktionsnedsättning och/eller missbruk och beroende då de utgör riskgrupper för att utveckla
allvarliga sjukdomstillstånd och inte alltid får rätt tillgång till hälso- och sjukvård. Konsekvenser av
medicinering samt symtom och funktionsnedsättningartill följd av psykisk sjukdom kan påverka
personens förmåga att upprätthålla en hälsosam livsföring.

Medarbetare i Skånes kommuner och Region Skåne som möter målgrupperna har ett särskilt ansvar
för att uppmärksamma och medverka till att kroppslig hälsa- och sjukvård erbjuds personer med
psykiska funktionsnedsättningar efter behov. Vissa grupper erbjuds hälsoundersökningar och
kommunen ska i samverkan med Region Skåne ha rutiner och strukturerad samverkan så att dessa
hälsoundersökningar kommer till stånd.
Barn och unga som är föremål för samhällsvård kan innan de placerades ha levt under omständighet
som gjort att de inte fått den omvårdnad som de behöver vilket resulterat i psykisk eller kroppslig
ohälsa. Behovet av tandvård, glasögon med mera är kanske inte tillgodosett. Om barnet inte
hälsoundersökts inför placering finns det en risk att hälsoproblem inte upptäcks och därmed riskerar
att förvärras. Det samma gäller om problem uppmärksammats men inte åtgärdas och följs upp under
placeringstiden.

5.2 Samsjuklighet psykisk ohälsa och missbruk/beroende
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska erbjuda personer med samsjuklighet psykisk ohälsa och
missbruk/beroende en samordnad vård. Psykisk ohälsa är vanligt bland personer med missbruk och
beroende. Behandlingsmöjligheter, följsamhettill behandling och behandlingsresultat för
missbruk/beroende är sannolikt sämre om det också finns en samtidig psykisk sjukdom, och vice
versa. Det är därför viktigt att samsjuklighet uppmärksammas och att personer med samsjuklighet får
hjälp med båda tillstånden samtidigt. Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att
vård och behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och insatserna.

5.3 Personer med missbruk och beroende av spel om pengar
Region Skåne och de skånska kommunerna ska se över behov och organisering av vård, behandling
och stöd för personer med missbruk och beroende av spel om pengar. Region Skåne och de skånska
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kommunerna ska utveckla vården, öka kompetensen och ta fram rutiner för samverkan kring
målgruppen. Det är angeläget att följa den nationella kunskapsutvecklingen och gemensamt öka
kunskapen inom området.

5.4 Integrerade verksamheter och arbetssätt
När huvudmännen ingår avtal om lokala gemensamma verksamheter ska den ansvarsfördelning som
gjorts i denna ramöverenskommelse tillämpas. Exempel på lokala verksamheter är Maria
mottagningar. Unga Vuxna mottagningar och mottagningar för personer med dubbeldiagnos.
Region Skåne och Skånes Kommuner stödjer ett fortsatt arbete med metoder som är till hjälp för att
uppfylla verksamheternas mål och uppdrag när det gäller samverkan med den berörda personen i
fokus på ett effektivt samordnat sätt. Parterna ska verka för att utveckla modeller för att samordna
insatser för personer med samtidig omfattande social och psykiatrisk problematik.
5.5 Suicidprevention
Skånes kommuner och Region Skåne ska i samverkan med andra aktörer som polis,
frivilligorganisationer, kyrka, kriminalvård, näringsliv, lärosäten med flera arbeta för att minska
antalet suicid och suicidförsök i Skåne. Se suicidpreventiv handlin&SDlan.

Datum ^>>i/ 6)^//^

Datum

För Region Skåne

För kommunen.......

Gilbert Tribo
Ordfprandej-häl

<

och sjukvårdsnämnden

Ordförande Socialnämnd

7i^
Pia Lundbom

Hälsa-och sjukvårdsdirektör

Förvaltningschef/motsva rande

Ordförande utbildningsnämnd

Förvaltningschef/motsvarande
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Ekonomiska behov 2022 för Bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/86
Sammanfattning
Redovisningen av ekonomiska behov är en del av budgetarbetet tillsammans
med omvärldsanalysen och förslag till förändringar av taxor och avgifter.
Ekonomiska behov för 2022 och för planperioden 2023–2024 tar sin
utgångspunkt i de förändringar som beskrivs i omvärldsanalysen och hur dessa
påverkar behovet av förändringar av driftkostnader och investeringar under
perioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21, av förvaltningschef Annika Hoppe
Underlag ”Ekonomiska behov 2022”, BiND 2021/86
Beslut från BinAu 2021-04-14 § 41
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten
Budgetberedningen

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

.<»

Bildningsnämndens

7(16)

^

w

Arbetsutskott

^

PROTOKOLL
2021-04-14

<•••

ÅSTORP
Binau § 41
Ekonomiska behov 2022

Sammanfattning
Bildningsförvaltningen behöver se över vilka ekonomiska behov som finns
inom nämndens verksamhet inför 2022.

Ekonomen deltar på arbetsutskottets sammanträde för att föra en dialog med
arbetsutskottet. Rektorerna har getts möjlighet att framföra sina behov i
verksamheten.

Förvaltningen ser behov av äskande inom
Driftsbudget:
KomVux /Svenska för invandrare

Förberedelseklass på Björnekullaskolan
Studiehandledning
Volymer
Investeringsbehov:
Förskola och grundskola
Kulturskola och öppen förskola
Fritidsgård
Grundsärskolan
Yrkande

Anton Holmberg (SD) yrkar att det noteras i protokollet att underlaget borde
ha varit med till dagens sammanträde.
Ordförande yrkar att notera informationen och ger förvaltningen i uppdrag att
presentera ett underlag efter dagens diskussion.
Proposition
Ordförande lägger Anton Holmbergs (SD) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.

Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att notera informationen och ger förvaltningen i uppdrag att presentera ett
underlag efter dagens diskussion.
Att det noteras i protokollet att underlaget borde ha varit med till dagens
sammanträde.

Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsförvaltningen

1(1)
Tjänsteskrivelse
Datum
21-04-21
Version
1

Annika Hoppe
Förvaltningschef
042 – 641 50
Annika.hoppe@astorp.se
Bildningsnämnden
Ekonomiska behov 2022 och flerårsplan för 2023–2024
Dnr BiND 2021/86
Sammanfattning
Redovisningen av ekonomiska behov är en del av budgetarbetet tillsammans med
omvärldsanalysen och förslag till förändringar av taxor och avgifter.
Ekonomiska behov för 2022 och för planperioden 2023–2024 tar sin utgångspunkt i de
förändringar som beskrivs i omvärldsanalysen och hur dessa påverkar behovet av
förändringar av driftkostnader och investeringar under perioden.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås godkänna det redovisade underlaget av ekonomiska behov för
2022 och flerårsplan för 2023–2024 samt överlämna materialet till socialnämnden för
beslut och vidarebefordran till budgetberedningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-04-21, av förvaltningschef Annika Hoppe
Underlag ”Ekonomiska behov 2022”, BiND 2021/86
Beaktande av barnperspektivet
Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Nej

Annika Hoppe
Förvaltningschef

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Åstorps kommuns
BIN Ekonomiska behov 2022
Central administration
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
DNR 20xx/xx
1
BIN Ekonomiska behov 2022
Central administration

2
BIN Ekonomiska behov 2022
Central administration

Innehållsförteckning
Inventarier ................................................................................................................................ 4
I401 Möbler personalrum, arbetsrum .......................................................................................................4
I402 Möbler klassrum, avdelningar ..........................................................................................................4
I403 Maskinpark kök och städ .................................................................................................................4
I404 Akustikmiljö.....................................................................................................................................4
I405 Media, smartboard, projekt ..............................................................................................................4
I406 Elevskåp och korridor ......................................................................................................................4
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar ..........................................................................................................4
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd ...................................................................................................4
I409 Inventarier utemiljö ..........................................................................................................................4
I410 Inventarier övriga .............................................................................................................................4

BFAB ......................................................................................................................................... 5
BFAB investeringar..................................................................................................................................5

3
BIN Ekonomiska behov 2022
Central administration

Inventarier
Projektnummer
I401 Möbler personalrum, arbetsrum

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

100

100

100

100

100

100

I402 Möbler klassrum, avdelningar
I403 Maskinpark kök och städ
I404 Akustikmiljö
I405 Media, smartboard, projektor
I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
I410 Inventarier övriga

Enhetsspecifikt projekt (tex inventarier idrottshall Tingdalsskolan)

Totalt

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
Avser möbler och inredning på förvaltningen.

I402 Möbler klassrum, avdelningar
I403 Maskinpark kök och städ
I404 Akustikmiljö
I405 Media, smartboard, projekt
I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
I410 Inventarier övriga
4
BIN Ekonomiska behov 2022
Central administration

BFAB
Projekt

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

BFAB investeringar

5
BIN Ekonomiska behov 2022
Central administration

Åstorps kommuns
BIN Ekonomiska behov 2022
Central förvaltning
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
DNR 20xx/xx
1
BIN Ekonomiska behov 2022
Central förvaltning

2
BIN Ekonomiska behov 2022
Central förvaltning

Innehållsförteckning
Inventarier ................................................................................................................................ 4
I401 Möbler personalrum, arbetsrum .......................................................................................................4
I402 Möbler klassrum, avdelningar ..........................................................................................................4
I403 Maskinpark kök och städ .................................................................................................................4
I404 Akustikmiljö.....................................................................................................................................4
I405 Media, smartboard, projekt ..............................................................................................................4
I406 Elevskåp och korridor ......................................................................................................................4
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar ..........................................................................................................4
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd ...................................................................................................4
I409 Inventarier utemiljö ..........................................................................................................................5
I410 Inventarier övriga .............................................................................................................................5

BFAB ......................................................................................................................................... 6
BFAB investeringar..................................................................................................................................6

3
BIN Ekonomiska behov 2022
Central förvaltning

Inventarier
Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

150

150

150

I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd

100

200

100

I409 Inventarier utemiljö

600

600

600

Nya Haganässkolan inventarier

0

0

4 000

Nya Haganässkolan Accesspunkter

0

0

800

Accesspunkter övriga lokaler (ingår ej i avtal BFAB)

1 000

1 000

1 000

Totalt

1 850

1 950

6 650

Projektnummer
I401 Möbler personalrum, arbetsrum
I402 Möbler klassrum, avdelningar
I403 Maskinpark kök och städ
I404 Akustikmiljö
I405 Media, smartboard, projektor
I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar

I410 Inventarier övriga

Enhetsspecifikt projekt (tex inventarier idrottshall Tingdalsskolan)

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
I402 Möbler klassrum, avdelningar
Fritidsgårdar: 150 tkr

I403 Maskinpark kök och städ
I404 Akustikmiljö
I405 Media, smartboard, projekt
I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
Grundskola: 100 tkr (textilslöjd)
Turordning:
Textilslöjd

4
BIN Ekonomiska behov 2022
Central förvaltning

Textilslöjd
2 021 Hyllingeskolan
2 023 Kvidingeskolan
2 025 Haganässkolan
2 027 Rågenskolan
2 029 Björnekullaskolan, 1 salar
2 030 Björnekullaskolan, 1 salar

Träslöjd
2 021 Rågenskolan
2 022 Haganässkolan 1 sal
2 023 Haganässkolan 1 sal
2 024 Kvidingeskolan
2 025 Björnekullaskolan 1 sal
2 026 Björnekullaskolan 1 sal
2 027 Hyllingeskolan

I409 Inventarier utemiljö
Grundskola: 400 tkr
Förskola: 200 tkr
Nyinvestering och reinvestering i utemiljö för barn och elever, exempelvis multiarena,
gungställningar och annan uteaktivitet.

I410 Inventarier övriga
Grundskola: 1000 tkr (accesspunkter)
Accesspunkter övriga lokaler då dessa ej ingår i avtal med BFAB. Vem ska stå kostnaden?
Ska kommunen bekosta dem? Ska IT4K bekosta dem? Bildningsnämnden har ett behov av att
uppdatera beståndet då Skolverket har tagit beslut om att inför digitala nationella prov
framöver.
Annika lyfter frågan vidare med lokalstrateg och kommunchef. Tills nämnden fått svar på
frågan äskar grundskolan medel för accesspunkter.

5
BIN Ekonomiska behov 2022
Central förvaltning

BFAB
Projekt

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

BFAB investeringar

6
BIN Ekonomiska behov 2022
Central förvaltning

Åstorps kommuns
BIN Ekonomiska behov 2022
Central resursenhet
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
DNR 20xx/xx
1
BIN Ekonomiska behov 2022
Central resursenhet

2
BIN Ekonomiska behov 2022
Central resursenhet

Innehållsförteckning
Inventarier ................................................................................................................................ 4
I401 Möbler personalrum, arbetsrum .......................................................................................................5
I402 Möbler klassrum, avdelningar ..........................................................................................................5
I403 Maskinpark kök och städ .................................................................................................................5
I404 Akustikmiljö.....................................................................................................................................5
I405 Media, smartboard, projekt ..............................................................................................................5
I406 Elevskåp och korridor ......................................................................................................................5
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar ..........................................................................................................5
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd ...................................................................................................5
I409 Inventarier utemiljö ..........................................................................................................................5
I410 Inventarier övriga .............................................................................................................................5

BFAB ......................................................................................................................................... 6
BFAB investeringar..................................................................................................................................6

3
BIN Ekonomiska behov 2022
Central resursenhet

Inventarier
Projektnummer

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

300 000

50 000

50 000

250 000

250 000

100 000

100 000

100 000

400 000

400 000

400 000

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
I402 Möbler klassrum, avdelningar
I403 Maskinpark kök och städ
I404 Akustikmiljö
I405 Media, smartboard, projektor
I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
I410 Inventarier övriga
Alternativa hjälpmedel inklusive hörselutrustning till elever i behov av stöd
Enhetsspecifikt projekt (tex inventarier idrottshall Tingdalsskolan)

Totalt

•

Möbler och inventarier till familjecentralen Hagapunkten - en flytt är planerad men det
är ännu oklart när denna kan komma till stånd. Dessutom behövs en årlig
investeringsbudget till samtliga familjecentraler. Det året som flytten sker tror jag att
det är rimligt med en budget på 250 000 för Hagapunkten och 50 000 för de övriga.
De övriga åren är det 50 000. Svårt att fördela i matrisen...

•

Alternativa hjälpmedel som inte är datorer/iPads samt hörselutrustning för elever med
hörselnedsättning.
De datorer och iPads som hittills köpts in till PMC och legat i investeringsbudget
måste det framgent också finnas budget för. När nu inte detta ska ligga i
investeringsbudget måste det tas höjd för detta i driftsbudgeten (200 kkr/år utöver det
som ligger i en till en satsningen).

•

4
BIN Ekonomiska behov 2022
Central resursenhet

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
I402 Möbler klassrum, avdelningar
I403 Maskinpark kök och städ
I404 Akustikmiljö
I405 Media, smartboard, projekt
I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
I410 Inventarier övriga
Möbler och inventarier till familjecentralen Hagapunkten - en flytt är planerad men det är
ännu oklart när denna kan komma till stånd. Dessutom behövs en årlig investeringsbudget till
samtliga familjecentraler. Det året som flytten sker tror jag att det är rimligt med en budget på
250 kkr för Hagapunkten och 50 kkr för de övriga. De övriga åren är det 50 kkr. Svårt att
fördela i matrisen.

5
BIN Ekonomiska behov 2022
Central resursenhet

BFAB
Projekt

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Har i dagsläget inte kännedom om vilka behoven är men sannolikt kommer en flytt av
familjecentralen innebära behov av BFAB investeringar.

BFAB investeringar

6
BIN Ekonomiska behov 2022
Central resursenhet

Åstorps kommuns
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Björnekulla
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
DNR 20xx/xx
1
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Björnekulla

2
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Björnekulla

Innehållsförteckning
Inventarier ................................................................................................................................ 4
I401 Möbler personalrum, arbetsrum .......................................................................................................4
I402 Möbler klassrum, avdelningar ..........................................................................................................4
I403 Maskinpark kök och städ .................................................................................................................4
I404 Akustikmiljö.....................................................................................................................................5
I405 Media, smartboard, projekt ..............................................................................................................5
I406 Elevskåp och korridor ......................................................................................................................5
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar ..........................................................................................................5
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd ...................................................................................................5
I409 Inventarier utemiljö ..........................................................................................................................5
I410 Inventarier övriga .............................................................................................................................5

BFAB ......................................................................................................................................... 6
BFAB investeringar..................................................................................................................................6

Bilagor
Bilaga 1: Ansvars och kostnadsfördelning BFAB HG Nr 2

3
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Björnekulla

Inventarier
Projektnummer

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

I401 Möbler personalrum, arbetsrum

200 tkr

100 tkr

200 tkr

I402 Möbler klassrum, avdelningar

280 tkr

230 tkr

250 tkr

I403 Maskinpark kök och städ

300 tkr

100 tkr

100 tkr

I405 Media, smartboard, projektor

100 tkr

100 tkr

100 tkr

I406 Elevskåp och korridor

150 tkr

150 tkr

150 tkr

100 tkr

100 tkr

50 tkr

50 tkr

I404 Akustikmiljö

I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö

50 tkr

I410 Inventarier övriga
I410 Musikinstrument
markiser

130 tkr

130 tkr

130 tkr är för renovering i salar, persienner och
30 tkr

Enhetsspecifikt projekt (tex inventarier idrottshall Tingdalsskolan)

Totalt

1 210

860

1 080

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
Kontorsstolar till arbetsrum. Höj- och sänkbara skrivbord när vi byter ut de gamla.
Gardiner behövs nya i flera arbetsrum.
Persienner ev markiser.

I402 Möbler klassrum, avdelningar
Möbler till elevernas mediatek.
Elevbord och stolar.
Gardiner till klassrum.
Persienner ev markiser.

I403 Maskinpark kök och städ
Ugnar till mottagningsköket.
Borstmaskin.
Köket som tidigare varit centralkök och när maskiner m m nu behöver bytas ut medför det
stora kostnader. Ett gammalt kök som är överdimensionerat men som skulle var ypperligt som
tillagningskök.
4
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Björnekulla

I404 Akustikmiljö
I405 Media, smartboard, projekt
Projektorer och uppdateringar av befintlig mediautrustning

I406 Elevskåp och korridor
Ständiga uppfräschningar av korridorer och byte av elevskåp.

I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
Uppdatering av maskinpark i slöjden.

I409 Inventarier utemiljö
Utemöbler.

I410 Inventarier övriga

5
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Björnekulla

BFAB
Projekt
Hiss i G-byggnaden

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

1 500 tkr

1 500

BFAB investeringar

6
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Björnekulla

Åstorps kommuns
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Centrum
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
DNR 20xx/xx
1
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Centrum

2
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Centrum

Innehållsförteckning
Inventarier ................................................................................................................................ 4
I401 Möbler personalrum, arbetsrum .......................................................................................................4
I402 Möbler klassrum, avdelningar ..........................................................................................................4
I403 Maskinpark kök och städ .................................................................................................................4
I404 Akustikmiljö.....................................................................................................................................5
I405 Media, smartboard, projekt ..............................................................................................................5
I406 Elevskåp och korridor ......................................................................................................................5
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar ..........................................................................................................5
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd ...................................................................................................5
I409 Inventarier utemiljö ..........................................................................................................................5
I410 Inventarier övriga .............................................................................................................................5

BFAB ......................................................................................................................................... 6
BFAB investeringar..................................................................................................................................6

3
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Centrum

Inventarier
Projektnummer
I401 Möbler personalrum, arbetsrum
I402 Möbler klassrum, avdelningar
I403 Maskinpark kök och städ

Budget
2022

300 000
90 000
530 000

I405 Media, smartboard, projektor

125 000

I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd

Budget
2024

0

I404 Akustikmiljö

I406 Elevskåp och korridor

Budget
2023

0
60 000
0

I409 Inventarier utemiljö

240 000

I410 Inventarier övriga

550 000

Enhetsspecifikt projekt (tex inventarier idrottshall Tingdalsskolan)

Totalt

1 895 000

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
I402 Möbler klassrum, avdelningar
Möbler, förskolorna - 150 000 kr.
Möbler pga av utökat elevantal, Haganässkolan - 75 000 kr.
Möbler vid flytt och för ökning av elevantal, grundsärskolan åk 7-9 - 75 000 kr.
Totalt 300 000 kr.

I403 Maskinpark kök och städ
Vitvaror, förskolorna - 60 000 kr.
Totalt 60 000 kr.

4
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Centrum

I404 Akustikmiljö
Ljudanpassning av ett klassrum och entré, Rågenskolan - 150 000 kr.
Ljudabsorbenter i matsal, Rågenskolan - 150 000 kr.
Ljudabsorbenter, förskolorna 80 000 kr.
Ljudabsorbenter vid flytt, Grundsärskolan 7-9 - 150 000 kr.
Totalt 530 000 kr.

I405 Media, smartboard, projekt
Utbyte av icke fungerande activeboard, Haganässkolan - 50 0000 kr.
Ny media vid flytt av verksamhet, Grundsärskolan 7-9, 75 000 kr.
Totalt 125 000 kr.

I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
Vagnar och cyklar, förskolorna - 60 000 kr.
Totalt 60 000 kr.

I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
Motorikbana som stimulerar till ökad rörelse, Rågenskolan - 120 000 kr.
Utemiljön, sandlådor och solskydd, förskolorna - 120 000 kr.
Totalt 240 000 kr.

I410 Inventarier övriga
Högtalarsystem/interntelefon, Rågenskolan - 100 000 kr.
Ny barnsäker spis, Grundsärskolan, Rågen - 30 000 kr.
Möbler i matsal, Rågenskolan - 450 000 kr.
Totalt 1 080 000 kr.

5
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Centrum

BFAB
Projekt

Budget
2022

1410. Nytt lås och larmsystem till Rågenskolan.

1 000 000

1410. Elnät - byte av ledningar, Rågenskolan.

1 000 000

1410. Tillgänglighetsanpassa lokalerna för funktionsbegränsade elever i
grundsärskolan

Budget
2023

Budget
2024

200 000

2 200 000

BFAB investeringar

6
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Centrum

Åstorps kommuns
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Kulturskolan
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
DNR 20xx/xx
1
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Kulturskolan

2
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Kulturskolan

Innehållsförteckning
Inventarier ................................................................................................................................ 4
I401 Möbler personalrum, arbetsrum .......................................................................................................4
I402 Möbler klassrum, avdelningar ..........................................................................................................4
I403 Maskinpark kök och städ .................................................................................................................4
I404 Akustikmiljö.....................................................................................................................................4
I405 Media, smartboard, projekt ..............................................................................................................4
I406 Elevskåp och korridor ......................................................................................................................5
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar ..........................................................................................................5
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd ...................................................................................................5
I409 Inventarier utemiljö ..........................................................................................................................5
I410 Inventarier övriga .............................................................................................................................5

BFAB ......................................................................................................................................... 6
BFAB investeringar..................................................................................................................................6

3
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Kulturskolan

Inventarier
Projektnummer

Budget
2022

Budget
2023

I401 Möbler personalrum, arbetsrum

Budget
2024
50 tkr

I402 Möbler klassrum, avdelningar
I403 Maskinpark kök och städ
I404 Akustikmiljö
I405 Media, smartboard, projektor

100 tkr

I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
I410 Inventarier övriga

300 tkr

249 tkr

210 tkr

400

249

260

Enhetsspecifikt projekt (tex inventarier idrottshall Tingdalsskolan)

Totalt

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
I402 Möbler klassrum, avdelningar
I403 Maskinpark kök och städ

I404 Akustikmiljö
I405 Media, smartboard, projekt
2022
100 tkr Takhängd projektor med duk till aulan

4
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Kulturskolan

I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
I410 Inventarier övriga
2022
20 tkr Lärarinstrument
50 tkr Stråkinstrument elever
50 tkr Blåsinstrument elever
30 tkr Kondensatormikrofoner
80 tkr Brännugn keramik
2023
50 tkr Dansmatta aulan
25 tkr Klaviaturinstrument
20 tkr Elgitarrer
20 tkr Teatermaterial
84 tkr Ipad Pro och pennor till filmundervisning
50 tkr Studioutrustning
2024
100 tkr E-sport
30 tkr Utrustning konstverksamhet
80 tkr Instrument slagverk, förstärkare

5
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Kulturskolan

BFAB
Projekt

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

BFAB investeringar

6
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Kulturskolan

Åstorps kommuns
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Vuxenutbildning
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
DNR 20xx/xx
1
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Vuxenutbildning

2
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Vuxenutbildning

Innehållsförteckning
Inventarier ................................................................................................................................ 4
I401 Möbler personalrum, arbetsrum .......................................................................................................4
I402 Möbler klassrum, avdelningar ..........................................................................................................4
I403 Maskinpark kök och städ .................................................................................................................4
I404 Akustikmiljö.....................................................................................................................................4
I405 Media, smartboard, projekt ..............................................................................................................4
I406 Elevskåp och korridor ......................................................................................................................5
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar ..........................................................................................................5
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd ...................................................................................................5
I409 Inventarier utemiljö ..........................................................................................................................5
I410 Inventarier övriga .............................................................................................................................5

BFAB ......................................................................................................................................... 6
BFAB investeringar..................................................................................................................................6

3
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Vuxenutbildning

Inventarier
Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

I401 Möbler personalrum, arbetsrum

30 tkr

30 tkr

30 tkr

I402 Möbler klassrum, avdelningar

50 tkr

10 tkr

10 tkr

I404 Akustikmiljö

50 tkr

50 tkr

50 tkr

I405 Media, smartboard, projektor

80 tkr

40 tkr

60 tkr

40 tkr

40 tkr

250

170

Projektnummer

I403 Maskinpark kök och städ

I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
I410 Inventarier övriga

Enhetsspecifikt projekt (tex inventarier idrottshall Tingdalsskolan)

Totalt

150

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
Utbyte av skrivbord, stolar i personalens arbetsrum
30 tkr avser Grundläggande vuxenutbildning

I402 Möbler klassrum, avdelningar
Utbyte och komplettering av elevbord och stolar i klassrum
50 tkr avser Svenska för invandrare

I403 Maskinpark kök och städ
I404 Akustikmiljö
Uppdatering av vissa klassrum avseende akustikmiljön
50 tkr avser Individuella programmet

I405 Media, smartboard, projekt
Utbyte av digital utrustning
4
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Vuxenutbildning

80 tkr avser Svenska för invandrare

I406 Elevskåp och korridor
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
Inköp av bänkar, anpassning av parkeringsmiljö, utökning av friskvårdsaktiviteter
(rastverksamhet)
40 tkr avser Individuella programmet

I410 Inventarier övriga

5
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Vuxenutbildning

BFAB
Projekt

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Komplettering kommer att behövas i våra lokaler framöver efter att bygget
med Activa är klart.

BFAB investeringar

6
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Vuxenutbildning

Åstorps kommuns
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Väst
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
DNR 20xx/xx
1
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Väst

2
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Väst

Innehållsförteckning
Inventarier ................................................................................................................................ 4
I401 Möbler personalrum, arbetsrum .......................................................................................................4
I402 Möbler klassrum, avdelningar ..........................................................................................................4
I403 Maskinpark kök och städ .................................................................................................................4
I404 Akustikmiljö.....................................................................................................................................5
I405 Media, smartboard, projekt ..............................................................................................................5
I406 Elevskåp och korridor ......................................................................................................................5
I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar ..........................................................................................................5
I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd ...................................................................................................5
I409 Inventarier utemiljö ..........................................................................................................................5
I410 Inventarier övriga .............................................................................................................................5

BFAB ......................................................................................................................................... 6
BFAB investeringar..................................................................................................................................6

3
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Väst

Inventarier
Projektnummer

Budget
2022

I401 Möbler personalrum, arbetsrum

200 000

I402 Möbler klassrum, avdelningar

700 000

I403 Maskinpark kök och städ

250 000

I404 Akustikmiljö

355 000

I405 Media, smartboard, projektor

550 000

I406 Elevskåp och korridor

100 000

I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar

160 000

Budget
2023

Budget
2024

I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
I410 Inventarier övriga

200 000

Enhetsspecifikt projekt (tex inventarier idrottshall Tingdalsskolan)

Totalt

2 515 000

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
Nyvång skola 40 kkr
Hyllinge skola 100 kkr
Hyllinge förskolor 30 kkr
Nyvångs förskolor 30 kkr

I402 Möbler klassrum, avdelningar
Hyllinge skola 400kkr
Nyvångs skola 150 kkr
Hyllinge förskolor 100kkr
Nyvångs förskolor 50 kkr

I403 Maskinpark kök och städ
Hyllinge skola 50 kkr
Nyvångs skola 50 kkr
Nyvångs förskolor 50 kkr
Hyllinge förskolor 100 kkr
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I404 Akustikmiljö
Hyllinge skola 5 klassrum 200 kkr
Nyvång 2 klassrum

80 kkr

Nyvångs förskola

25 kkr

Hyllinge förskolor

50 kkr

I405 Media, smartboard, projekt
Hyllinge skola 300kkr
Nyvångs skola 100kkr
Hyllinge förskolor 100kkr
Nyvångs förskolor 50kkr

I406 Elevskåp och korridor
Hyllinge skola 100 kkr

I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
Nyvångs förskolor 80 kkr
Hyllinge förskolor 80 kkr

I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
I410 Inventarier övriga
Markiser
Hyllinge Nyvång skola Förskola 200kkr
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BFAB
Projekt

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

BFAB investeringar
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1
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Inventarier
Projektnummer

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

I401 Möbler personalrum, arbetsrum

100 000

50 000

50 000

I402 Möbler klassrum, avdelningar

750 000

300 000

300 000

I403 Maskinpark kök och städ

200 000

200 000

200 000

I404 Akustikmiljö

750 000

200 000

150 000

I405 Media, smartboard, projektor

550 000

200 000

150 000

I406 Elevskåp och korridor

150 000

50 000

30 000

I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar

100 000

50 000

50 000

0

0

0

I409 Inventarier utemiljö

700 000

200 000

150 000

I410 Inventarier övriga

250 000

200 000

150 000

300 000

100 000

50 000

Ny förskola Kvidinge (konceptförskola) inomhusmiljö

1 000 000

100 000

100 000

Ny förskola Kvidinge utemiljö lekutrustning

1 000 000

100 000

100 000

200 000

50 000

50 000

6 050 000

1 800 000

1 530 000

I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd

Enhetsspecifikt projekt (tex inventarier idrottshall Tingdalsskolan)
Idrottshall Tingdalsskolan

Ny förskola Kvidinge Aruba wifi + IT utrustning

Totalt

I401 Möbler personalrum, arbetsrum
Förskolorna:
Kvidinge 20 tkr utbyte av möbler
Tingdal 20 tkr utbyte av möbler
Skolorna:
Kvidinge 30 tkr höj och sänkbara skrivbord och utbyte av kontorsstolar
Tingdal 30 tkr utbyte av möbler

I402 Möbler klassrum, avdelningar
Fortsätta att utveckla goda lärmiljöer i område öst:
Skolorna:
Tingdalsskolan Oberon höj- och sänkbar skolbänk Kinnarps 5000 kr x 40st (2 per klassrum),
skrivbordscykel balanspallar, skärmar 350 tkr
4
BIN Ekonomiska behov 2022
Rektorsområde Öst

Kvidinge skola byte av inredning, möbler i två klassrum och flyttbara skärmar, möbler
fritidshem = 250 tkr
Förskolorna:
Kvidinge förskolor utbyte av befintliga möbler 60 tkr
Tingdals förskolor:90 tkr

I403 Maskinpark kök och städ
Utbyte vid behov i hela området 200 tkr

I404 Akustikmiljö
Skolorna:
Kvidinge byte av akustikmiljö 150 tkr i två klassrum
Tingdal byte av akustikmiljö 300 tkr i två klassrum på Tingdal och två klassrum på Björnås
Förskolorna:
Kvidinge byte av akustikmiljö på Fröhusets förskola 150 tkr
Tingdals förskolor byte av akustikmiljö 150 tkr

I405 Media, smartboard, projekt
Skolorna:
Tingdalskolan: Byta ut uttjänta smartboards till 82 tums tv-skärmar Tingdal samt Björnås
fritids samt kontoret Björnås: 6 st x 25 tkr = 150 tkr
Byte av projektorer musiksal och arbetsrum 20 tkr
Ersätta uttjänta smartboards Björnås: 2st x 40 000kr = 80 tkr
Kvidinge: Ny kopiator samt utbyte av projektorer och tv skärmar 150 tkr
Förskolorna:
Kvidinge 2 st tv skärmar och projektorer 100 tkr
Tingdal utbyte av befintliga 50 tkr

I406 Elevskåp och korridor
Skolorna:
Tingdalsskolan låsbara förvaringsskåp mobiltelefoner: 50 tkr
Kvidinge skola låsbar förvaring av mobiltelefoner 100 tkr

I407 Barnvagnar, cyklar, lådcyklar
Förskolorna:
Kvidinge 2 st barnvagnar och 2 lådcyklar 60 tkr
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Tingdal 4 st barnvagnar 40 tkr

I408 Inventarier textilslöjd och träslöjd
I409 Inventarier utemiljö
Skolorna:
Kvidinge hinderbana samt utbyte av material 150 tkr
Tingdal rutschkana, "barrstäng" 200 tkr
Förskolorna:
Kvidinge utbyte av förråd och en klätterställning 200 tkr
Tingdal utbyte av förråd 150 tkr

I410 Inventarier övriga
Förskolorna
Solskydd Kvidinge 100 tkr
Solskydd Tingdal 100 tkr
Skolorna
Tingdal solskydd 50 tkr
Enhetsspecifikt:
Idrottshall Tingdal ljud och bild anläggning med projektorer 300 tkr (om inte KoF har äskat
för detta)
Ny förskola Kvidinge
Inomhusmiljö möbler och inredning 1 000 tkr
Utomhusmiljö klätterställningar, gungor, gungdjur, lekhus, vippgungor och förråd 1 000 tkr
Aruba Wifi (trådlös internet) och IT utrustning 200 tkr
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BFAB
Projekt

Budget
2022

Ombyggnad kök Balders hage, se bilaga
Befintligt kök är över 30 år

500 000

Budget
2023

Budget
2024

500 000

BFAB investeringar
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Bildningsnämnden

16(23)

PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) angående legitima möten för
bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/57
Sammanfattning
På bildningsnämndens sammanträde 2021-03-24 väckte Bengt Nilsson (M) ett
ärende angående legitima möten för bildningsnämnden. Med anledning av den
långvariga pandemin och dess konsekvenser för mötesverksamheten kopplat
såväl till hälsoaspekten som den demokratiska aspekten, bör bildningsnämnden
få till en digital möteskonstruktion som tar hänsyn till både lagen och
mötesdeltagarnas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av detta yrkade
Åstorpsalliansen att:
•

Att Bin Au får i uppdrag ta fram och prova en digital mötesform för
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M)
Beslut från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 45
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-03-26
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-11-06
Beslut från Bildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-14 § 43
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

^
<»

Bildningsnämndens

9(16)

Arbetsutskott

^

PROTOKOLL
2021-04-14

<»

ÅSTORP
Binau § 43
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) angående legitima möten för
bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/57
Sammanfattning

På bildningsnämndens sammanträde 2021-03-24 väckte Bengt Nilsson
(M) ett ärende angående legitima möten för bildningsnämnden. Med
anledning av den långvariga pandemin och dess konsekvenser för
mötesverksamheten kopplat såväl till hälsoaspekten som den
demokratiska aspekten, bör bildningsnämnden få till en digital
möteskonstruktion som tar hänsyn till både lagen och mötesdeltagarnas

hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av detta yrkade Åstorpsalliansen
att:

Att Bin Au får i uppdrag ta fram och prova en digital mötesform för
bildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Väckt ärende från Bengt Nilsson (M)
Beslut från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 45
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-03-26
Tjänsteskri velse från Merih Ozbalci, administrativ chef, 2020-11-06
Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anse det väckta ärendet
besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång

Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att anse det väckta ärendet besvarat med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

^

Utdragsbestyrkande

Åstorpsalliansen
Ärende-initiativ: Angående legitima digitala möten
för bildningsnämnden.
Med anledning av den långvariga pandemin och dess konsekvenser för
mötesverksamheten i Åstorps kommun kopplat till både hälsoaspekter och
demokratisk legitimitet är det viktigt att vi kommer framåt och försöker få till legitima
digitala möteskonstruktioner som tar hänsyn till både kommunallagen såväl som
mötesdeltagares hälsa och säkerhet.

Åstorpsalliansen yrkar därför:
Att Bin Au får i uppdrag utifrån förslag nedan och erfarenheterna från KS möte 21-03-03 ta
fram och prova en digital mötesform för bildningsnämnden.
Alliansförslag för legitimt nämndsmöte:
Det digitala mötet organiseras enligt följande: Ordförande, nämndsekr, representant för
alliansen och representant för SD är fysiskt närvarande i möteslokal så att alla parter kan
kontrollera att alla övriga digitala mötesdeltagare syns, hörs och räknas då bör vi uppfyllt
legitimiteten. Uppehållet innan beslutsärenden genomförs genom att deltagarna skickas ut i
tre Teams grupprum av nämndsekr/ordf och representanterna för alliansen och SD flyttar
sig till angränsande lokaler för överläggning enligt gängse ordning och efter överläggning
återvänder man antingen tidsstyrt automatiskt eller manuellt till nämndsmötet. Denna
mötesform har även den fördelen att ersättarna också kan vara med på mötet på ett säkert
sätt. Avseende Bin Au så har vi redan provat digital mötesform som fungerade bra.

För Åstorpsalliansen i bildningsnämnden 2021-03-24
Bengt Nilsson (M)

Bodil Hellberg (L)

Linda Arenhag (KD)

^f
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PROTOKOLL
2021-03-24

ÅSTORP
Bin § 45
Eventuella övriga ärenden

Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) - Angående legitima möten för
bildningsnämnden
Dnr BIND 2021/57
Sammanfattning
Bengt Nilsson (M) väcker ett ärende gällande digitala möten för
bildningsnämnden.
Med anledning av den långvariga pandemin och dess konsekvenser för

mötesverksamheten i Åstorps kommun kopplat till både hälsoaspekter och
demokratisk legitimitet är det viktigt att vi kommer framåt och försöker få till
legitima digitala möteskonstruktioner som tar hänsyn till både kommunallagen
såväl som mötesdeltagares hälsa och säkerhet.

Åstorpsalliansen yrkar därför:
Att Bin Au får i uppdrag utifrån förslag nedan och erfareiihetema från KS möte
21-03-03 ta fram och prova en digital mötesform för bildningsnämnden.
Alliansförslag för legitimt nämndsmöte:
Det digitala mötet organiseras enligt följande: Ordförande, nämndsekreterare,
representant för alliansen och representant för SD är fysiskt närvarande i
möteslokal så att alla parter kan kontrollera att alla övriga digitala
mötesdeltagare syns, hörs och räknas då bör vi uppfyllt legitimiteten.
Uppehållet innan beslutsärenden genomförs genom att deltagarna skickas ut i
tre Teams gruppmm av nämndsekreterare/ordförande och representanterna för
alliansen och SD flyttar sig till angränsande lokaler för överläggning enligt
gängse ordning och efter överläggning återvänder man antingen tidsstyrt
automatiskt eller manuellt till nämndsmötet. Denna mötesform har även den

fördelen att ersättarna också kan vara med på mötet på ett säkert sätt. Avseende
Bin Au så har vi redan provat digital mötesform som fungerade bra.
Bildningsnämndens beslut
Att skicka ärendet för beredning till arbetsutskottet.

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

A-

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) angående legitima möten för
bildningsnämnden
Dnr BiND 2021/57
Sammanfattning
På bildningsnämndens sammanträde 2021-03-24 väckte Bengt Nilsson (M) ett
ärende angående legitima möten för bildningsnämnden. Med anledning av den
långvariga pandemin och dess konsekvenser för mötesverksamheten kopplat
såväl till hälsoaspekten som den demokratiska aspekten, bör
bildningsnämnden få till en digital möteskonstruktion som tar hänsyn till både
lagen och mötesdeltagarnas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av detta
yrkade Åstorpsalliansen att:
•

Att Bin Au får i uppdrag ta fram och prova en digital mötesform för
bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Bildningsnämnden anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Väckt ärende från Bengt Nilsson (M)
Beslut från Bildningsnämnden 2021-03-24 § 45
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare 2021-03-26
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-11-06
Ärendet
Sedan pandemin slog till mot Sverige under våren 2020 har alla behövt anpassa
sig efter nya restriktioner och riktlinjer från myndigheterna för att begränsa
smittspridningen av covid-19. Dessa restriktioner har dock inte gällt politiska
församlingar med anledning av att demokratin inte ska begränsas. Riksdag och
regering har inte gjort någon lagändring i Kommunallagen eller stiftat någon
förordning som medger att Kommunallagens krav på hur ett politiskt möte ska
anordnas och bedrivas, kan åsidosättas för att begränsa smittspridningen.
Kommunen kan därmed inte själva besluta att utestänga vissa ledamöter eller
ersättare från att komma till sammanträdet eller att besluta att ett färre antal
beslutande ledamöter får fatta beslut än vad Kommunallagen medger. En del
kommuner har dock försökt att anpassa mötesformerna efter restriktionerna genom
att exempelvis reducera antalet beslutande ledamöter i nämnder, styrelser och
fullmäktige eller genom att ha helt - eller delvis digitala möten.
Juridiska krav för distansdeltagande
Enligt 6 kap 24 § Kommunallagen får en ledamot i nämnd delta på distans såvida
kraven i 5 kap 16 § Kommunallagen är uppfyllda. Paragrafen ställer upp två krav
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för att en ledamot ska kunna delta på distans: 1) Att kommunfullmäktige har
medgett detta förfarande och 2) att deltagandet sker via ljud och bild i realtid på ett
sätt som gör att samtliga deltagare kan se och höra varann på lika villkor.
Kommunfullmäktige har i beslut Kf 2020-12-14 § 215, medgett att ledamöter och
ersättare i nämnder och styrelser får deltaga på distans och regler härom har också
tagits in i nämndernas reglementen genom att respektive nämnd har antagit en
rutin för vilka krav som ställs upp om en förtroendevald önskar att delta på
distans.
Inför beslutet i kommunfullmäktige upprättades en tjänsteskrivelse av
kanslichefen som redogjorde grundligare för vilka krav som ställdes upp för
”deltagande på lika villkor” i Kommunallagens mening. För att ta del av
förvaltningens övervägande i dessa frågor hänvisas till tjänsteskrivelse daterad
2020-11-06, dnr KSFD 2020/369.
Nämnden kan fatta beslut på tre sätt, genom acklamation (att ordförande frågar
nämnden om det är nämndens uppfattning att besluta enligt X-förslag och därefter
redovisar sin uppfattning av nämndens beslut med ett klubbslag och ingen
omröstning begärs), genom en öppen omröstning där varje ledamot var för sig
redovisar sin ståndpunkt eller genom sluten omröstning där ledamöterna anonymt
avger sin ståndpunkt i frågan. Vid ett deltagande på distans måste möjligheterna
för en distansdeltagande person att delta i samtliga sätt att delta i beslut,
tillgodoses. Även i dessa fall är det viktigt att distansdeltagande verkligen hör
överläggningarna och vilka förslag till beslut som läggs under proposition av
ordförande. Vad gäller slutna omröstningar torde dessa vara ovanliga i
bildningsnämnden, då de enbart används vid val av personer eller i
anställningsärenden. Bildningsnämnden har inga anställningsärenden uppe för
beslut i nämnden utan en sluten omröstning blir enbart aktuell om det begärs
votering vid val av justerare eller vid val av arbetsutskottet.
Förutsättningar för digitalt deltagande på sammanträde
Kommunen har nyligen gått ut med en upphandling för inköp av tekniska
förutsättningar för att hålla digitala nämndssammanträden och med hänsyn till
upphandlingsjuridiken och eventuella överklaganden kan det dröja till maj eller
juni månad innan tillräcklig teknik finns på plats. I dagsläget (mars/april 2021)
finns det enbart en sal som är bäst utrustad för att hålla digitala sammanträden
vilket är Björnekullasalen i kommunhuset. I denna sal finns en större TV-apparat
med inbyggd mikrofon och kamera, vilket möjliggör att ljud och bild kan skötas
från TV:n istället från datorn. Ordförande kan besluta att sammanträdet hålls
digitalt, dock måste sammanträdet utgå från en fysisk plats där i vart fall
ordförande och protokollförare sitter. Ordförande kan däremot inte hindra
ledamöter som önskar att delta på plats att göra så, om det finns önskemål om
fysiskt deltagande.
Ärendets att-sats anger att arbetsutskottet ska pröva en digital mötesform för
bildningsnämnden. Arbetsutskottet och nämnden är olika organ, med olika antal
ledamöter och olika upplägg för sammanträdet. Arbetsutskottet har inga
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gruppmöten innan sammanträdet och besluten fattas i regel direkt vid ärendet
behandling, medan upplägget i nämnden är att gruppmöten sker innan
sammanträdet, samtliga ärenden föredras för att därefter ajournera mötet för
överläggningar och till slut fatta beslut. Det går därför inte att dra en automatisk
slutsats att det som fungerar för arbetsutskottet också skulle fungera för nämnden.
För att besvara ärendet får arbetsutskottet istället ta ställning till om ett digitalt
sammanträde med bildningsnämnden bör hållas och vilket upplägg ett sådant
sammanträde då skulle kunna ha.
Kommunstyrelsen har prövat att hålla sammanträdet i mars månad digitalt, vilket
fungerade bra men krävde en del tekniska förberedelser i form av tre kameror och
extra högtalare för att säkerställa att alla skulle höras och synas. Det ställer också
högre krav på nämndsekreterarens tekniska kunskaper att hantera indelning av
grupper, kamera, ljud och bild samtidigt som denne ska hantera protokollet. Det
ställs också systemmässiga krav på att programmet ”Teams” är installerat hos
samtliga nämndsekreterare, vilket inte var fallet i början av mars 2021.
Möjligheten att hålla digitala sammanträden var därför beroende på vilken
tjänsteman som arbetade med det politiska organet. Bildningsnämndens
arbetsutskott hade också möjligheten att delta på distans vid sammanträdet i mars
månad, en möjlighet som användes av två ledamöter och som fungerade väl.
Enligt förslaget från Åstorpsalliansen ska en representant från varje block, där
ordförande representerar minoritetsstyret, sitta på plats i Björnekullasalen
tillsammans med nämndsekreteraren. Enligt förvaltningens mening skulle detta
förfarande vara möjligt, men det kräver då att ytterligare personer inte önskar att
delta fysiskt, då antalet personer i Björnekullasalen är begränsat till xx personer.
Förvaltningen rekommenderar också att i vart fall förste vice ordförande, eller vid
dennes frånvaro, andre vice ordförande deltar på plats i sammanträdessalen utifall
att ordförande inte kan genomföra hela sammanträde på grund av jävsfrågor eller
sent anmäld frånvaro.
Expedieras till
Akten
Bildningsnämnden
Linda Tholén
Nämndsekreterare
042 64 129
linda.tholen@astorp.se
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Tjänsteskrivelse
Datum
2020-11-06
Version
1
Merih Özbalci
Administrativ chef
042 – 640 13
Merih.ozbalci@astorp.se
Kommunstyrelsen
Väckt ärende av Roger Nielsen (M) om att undersöka möjligheten att kunna hålla
digitala möten inom kommunen och med andra utanför kommunen
Dnr KSFD 2020/369
Sammanfattning
Roger Nielsen (M) väckte ett övrigt ärende på kommunstyrelsens sammanträde 2020-1028 om att undersöka möjligheten att kunna hålla digitala möten inom kommunen och med
andra utanför kommunen.
Möjligheten till att delta vid möten på distans har diskuterats vid flertalet tillfällen där det
finns klara och tydliga krav för att detta ska kunna genomföras. För att uppfylla
kommunallagens krav krävs både system och tekniska förutsättningar för att detta ska
kunna genomföras på ett korrekt sätt.
Förslag till beslut
1. att samtliga nämnder och styrelser får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans i enlighet med reglerna i kommunallagen
2. att överlåta åt nämnderna och styrelserna att närmare bestämma i vilka situationer
deltagande på distans får ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant
deltagande
3. att revidera samtliga nämnders reglementen med tillägg i enlighet med detta
beslut
4. att uppdra åt kommunstyrelsen att säkra tillgången till den tekniska utrustning
m.m. som krävs för medverkan på distans vid sammanträden enligt ovan
5. att kommunstyrelsen skyndsamt utreder om och hur kommunfullmäktige ska
kunna genomföra sammanträden där deltagande sker på distans
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-11-06
Rutin för deltagande på distans i nämnder
Ärendet
Deltagande på distans har diskuterats sedan möjligheten kom med den nya
kommunallagen. SKR har i år tagit fram en sammanställning över förutsättningarna för
att det ska kunna genomföras ett deltagande på distans.
1. Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, styrelse
nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut
om detta.
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2. Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor.
3. Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i fysiska
möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det däremot
anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge.
4. Sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder ska alltid äga rum på en
fysisk plats och enskilda ledamöter kan, istället för att närvara i lokalen, begära
att få delta på distans.
5. Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det
som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst
sammanträde.
6. Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder sammanträdet
måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska mötet äger rum.
I 5 kap. 13 § kommunallagen (2017:725), kommunallagen anges att fullmäktiges
kungörelse om sammanträde ska innehålla uppgift om plats för sammanträdet. Enligt 6
kap. 23 § kommunallagen bestämmer nämnderna plats för sina sammanträden. Med plats
måste i dessa sammanhang förstås en fysisk plats. Fullmäktiges och nämndernas
sammanträden ska således äga rum på en fysisk plats.
De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 §
kommunallagen. Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras
genom ljud- och bildöverföring i realtid. Ljud- och bildöverföring måste ske på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot
som deltar på distans ska anses närvarande vid nämndens sammanträde.
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen åligger det fullmäktige att besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. I det fall fullmäktige i
reglementet anger att deltagande på distans får ske i en nämnd, kan fullmäktige därefter
överlåta till nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska
få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande.
Bestämmelserna i kommunallagen reglerar ledamöter i fullmäktige och nämnderna. För
de kommunala bolagen är det aktiebolagslagens (2005:551) regler om
styrelsesammanträden som är tillämpliga.
Överföring av både ljud och bild
Av förarbetena till bestämmelserna om distansdeltagande i fullmäktige och nämnder (se
prop. 2013/14:5 s. 35 f) framgår att det inte bör anges i lagstiftningen vilka tekniska
lösningar som ska användas vid distansdeltagande. Det är tillräckligt att i lagen slå fast
några grundläggande krav. Ett av dessa krav bör vara att deltagare som inte befinner sig i
samma lokal är anslutna till varandra med både ljud och bild. Att deltagarna både kan se
och höra varandra tydligt innebär till att börja med att deltagarna enkelt kan identifiera
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varandra på ett betryggande sätt, vilket är nödvändigt av flera skäl. Vid överläggning
inom stängda dörrar hanteras ofta sekretessbelagda uppgifter som inte får röjas för
utomstående. Vid omröstning måste det även säkerställas att det är ledamöterna och inga
andra som deltar i omröstningen. Att alla deltagarna både kan se och höra varandra tydligt
är även viktigt för att den som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i
fullmäktiges eller nämndens överläggningar.
Deltagande på lika villkor
Ytterligare ett krav är att den distansdeltagande ges möjlighet att delta på samma villkor
som de som är fysiskt närvarande i sammanträdeslokalen. Kravet på lika villkor för alla
beslutande ställer stora krav på de tekniska hjälpmedel som ska användas. Framförallt
krävs en ljud- och bildöverföring som både är stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller
bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en
förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker
genom omröstning. Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de
ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i sammanträdet inte sägas ske
på lika villkor för alla ledamöter.
När det gäller öppna omröstningar genomförs de ofta genom att de beslutande ropas upp
en efter en och därvid avger sin röst. Ett sådant förfarande förutsätter ingen annan teknisk
lösning än den redan nämnda ljud- och bildöverföringen.
Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska lösning som används måste
säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i
rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte
kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske då
sluten omröstning kan komma att tillämpas, dvs. då ärenden som gäller val eller
anställning av personal ska avgöras. I dagsläget finns inget system som möjliggör detta i
Åstorps kommun utan kräver då att ett sådant köps in för det ändamålet.
Rutiner för deltagande på lika villkor har tagits fram av förvaltningen och bifogas
ärendet.
Sekretess och behandling av personuppgifter
Många av de uppgifter som behandlas inom stängda dörrar omfattas av sekretess. Det
innebär att de som deltar i sammanträdet inte får röja uppgifterna, vare sig muntligen,
genom att lämna ut handlingar eller på något annat sätt. Lagstiftningen gör inte någon
skillnad mellan dem som är närvarande i sammanträdeslokalen och den som deltar på
distans. När någon deltar i ett sammanträde på distans kan det uppkomma särskilda
svårigheter att upprätthålla sekretessen i praktiken. Det finns en risk att uppgifter kommer
ut vid överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats där den distansdeltagande
befinner sig. Det kan också hända att någon utomstående tar del av ljud eller bild hos
distansdeltagaren. Att sekretessen kan upprätthållas i praktiken är en viktig aspekt att ta
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hänsyn till vid utformningen av reglerna för distansdeltagande och vid val av teknisk
lösning för överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats där den
distansdeltagande befinner sig.
Vid sammanträdestillfället är det i första hand ordföranden som har ansvar för att
sammanträdet genomförs på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av det som sägs
och de uppgifter i övrigt som behandlas. Varje ledamot har även ett eget ansvar för att
sekretessbelagda uppgifter inte röjs. Exempelvis måste sammanträdeshandlingarna
hanteras på ett omdömesfullt sätt. På liknande sätt har den som deltar på distans ett eget
ansvar för att ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne. Ordföranden bör genom
information och frågor till distansdeltagaren försäkra sig om att det inte sker.
Det ankommer enligt förarbetena på den kommun som inför möjligheten att delta på
distans att utforma föreskrifter och vidta andra åtgärder för att åstadkomma en rimlig
säkerhet. Det kan t.ex. innebära att särskilda lokaler används för deltagande på distans i
vissa fall. Utbildning i informationssäkerhet för distansdeltagare och för dem som ska
leda möten med distansdeltagare kan vara en annan åtgärd för att höja säkerheten.
Förvaltningens bedömning
Deltagande på distans bör endast användas undantagsvis. I situationer som den aktuella
eller andra krissituationer är det väldigt viktigt att de demokratiska värdena och
principerna upprätthålls. Detta kräver i det aktuella fallet att nämnder ges möjlighet att
sammanträda med distansdeltagande, om alternativet skulle vara att nämnderna helt
upphör att sammanträda eller att politiska beslut endast genomförs via ordförandebeslut.
Förvaltningens sammanvägda bedömning är att det saknas tekniska förutsättningar för att
tillåta kommunens nämnder, styrelser och fullmäktige att genomföra sammanträden på
distans. Förvaltningens uppfattning är därför att om samtliga politiska organ ska ges
möjlighet att genomföra distansmöten måste förutsättningarna för att lösa detta i enlighet
med Kommunallagen uppfyllas genom inköp av anpassad teknik och system. Vad som är
korrekt teknik och system behöver klargöras med hjälp av extern expertkunskap då denna
saknas inom kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut att tillåta distansdeltagande bör framgå av nämndernas
reglemente. Kommunkontoret föreslår att följande tillägg, hämtat från SKR:s
normreglemente, görs i samtliga nämnder och styrelsers reglementen:
”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
Sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen/ nämnden.”
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet kan innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen i form av kostnader för
bl.a utrustning och lokaler. Dessa kostnader kan emellertid inte beräknas i nuläget då ITavdelningen har meddelat att de inte har tillräcklig kompetens i frågan och det företag
som är upphandlat för inköp av sådan utrustningen inte heller uppfyller kommunens
behov avseende videokonferensutrustning i denna skala.
Vid en snabb sökning via internet skulle utrustningen utan installation kosta ca 50 - 60 tkr
för ett rum i Björnekullasalens storlek. Utifrån Kulturhuset Björnens storlek skulle det
antagligen krävas någon annan utrustning som fungerar för ett rum som är så lång och
bred som det är. En uppskattning är att utrustningen hamnar runt 100 tkr för Björnen. Hur
denna utrustning fungerar med befintlig utrustning som finns i lokalerna är okänd vilket
kan leda till extra kostnader för exempelvis projektorer.
Utöver den tekniska utrustningen behövs även ett system för videoöverföring som är
ändamålsenlig. Det finns bland annat varianter som Teams som kommer införas i
kommunen, men detta ligger några månader fram i tiden i dagsläget. Ska ett annat system
köpas in kan detta komma att innebära extra driftkostnader per månad.
Om systemet och tekniken kräver extra hantering under mötet kan detta innebära att extra
personalresurser kan behövas vilket då innebär en ökad kostnad.
Då det utöver ovan nämnda belopp även krävs installation och eventuellt inköp av system
blir den sammanvägda bedömningen av kostnaden ca 250 tkr. Uppskattningen är väldigt
osäker då området är okänt för förvaltningen.
Beaktande av barnperspektivet
Hur har barns bästa beaktats?
Ärendet har belysts utifrån flera aspekter, men där barns bästa är svårt att fastställa.
Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Nej

Merih Özbalci
Expedieras till:
Administrativa enheten
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut
Dnr BiND 2020/120
Dnr KSFD 2020/262
Sammanfattning
I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en
lärares rätt att i viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter
tillsägelse. Skolinspektionen företrädde eleven och yrkade skadestånd jml 6 kap
12 § Skollagen. Högsta domstolen kom i sitt beslut fram till att lärarens
agerande var befogat och att något skadestånd inte skulle utgå och dömde
därmed till kommunens fördel.
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de
yrkar att:
- Berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda anställda
gällande Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i
dialog med lärarkåren samt rektorer, och att se denna möjliga åtgärd
som godkänd vid behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132
Beslut från Bildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-14 § 44
Bildningsnämndens beslut
Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
Binau § 44

Motion (SD) - Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut
Dnr BIND 2020/120
Dnr KSFD 2020/262
Sammanfattning

I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en
lärares rätt att i viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter
tillsägelse. Skolinspektionen företrädde eleven och yrkade skadestånd j ml 6
kap 12 § Skollagen. Högsta domstolen kom i sitt beslut fram till att lärarens
agerande var befogat och att något skadestånd inte skulle utgå och dömde
därmed till kommunens fördel.

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de
yrkar att:
Berörd förvaltning får i uppdrag att infonnera våra berörda anställda

gällande Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i
dialog med lärarkåren samt rektorer, och att se denna möjliga åtgärd
som godkänd vid behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132
Yrkande

Anton Holmberg (SD) yrkar att föreslå bildningsnämnden att
Motionens första att-sats ska bifallas
Motionens andra att-sats ska anses besvarad

Bodil Hellberg (L) yrkar avslag på motionen i sin helhet.
Bengt Nilsson (M) yrkar avslag på motionen i sin helhet.
Ordförande yrkar att anse den första att-satsen besvarad och att den andra attsatsen avslås.

Menaida Hasanovic (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer Anton Holmbergs (SD) yrkande under proposition och
firmer att detta avslås.

Ordförande ställer Bodil Hellbergs (L) och Bengt Nilssons (M) yrkande under
proposition och finner att detta avslås.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP
Forts. Binau § 44
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Menaida Hasanovic
(S), under proposition och finner att eget yrkande vinner bifall.
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå bildningsnämnden att:
Motionens första att-sats ska anses besvarad.
Motionens andra att-sats ska avslås
Reservation

Anton Holmberg (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse
Datum
2021-04-06
Version
1
Linda Tholén
Nämndsekreterare
042 – 64 129
Linda.tholen@astorp.se
Kommunfullmäktige
Motion (SD) – Åstorps vetskap och möjlighet efter domstolsbeslut
Dnr BiND 2020/120
Dnr KSFD 2020/262
Sammanfattning
I början av juli 2020 avgjordes ett ärende i Högsta domstolen gällande en lärares rätt att i
viss mån bruka fysiskt våld mot elev som inte rättar sig efter tillsägelse. Skolinspektionen
företrädde eleven och yrkade skadestånd jml 6 kap 12 § Skollagen. Högsta domstolen
kom i sitt beslut fram till att lärarens agerande var befogat och att något skadestånd inte
skulle utgå och dömde därmed till kommunens fördel.
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari de yrkar att:
- Berörd förvaltning får i uppdrag att informera våra berörda anställda gällande
Högsta domstolens beslut, om bortflyttande av elev och i dialog med lärarkåren
samt rektorer, och att se denna möjliga åtgärd som godkänd vid behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2020-08-10
Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-08-31 § 132
Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari det yrkas att
berörd förvaltning får i uppdrag att informera de anställda om ett beslut från Högsta
domstolen där domstolen har avgjort ett ärende gällande lärares rätt att i ordningssyfte,
bruka viss fysiskt våld mot elev. Motionens att sats består av två delar; dels att
bildningsförvaltningen får i uppdrag att informera berörd personal om detta beslut, dels
att åtgärden ska anses godkänd vid behov. Bildningsförvaltningen anser att yrkandena i
att-satsen leder till olika konsekvenser och är olika svåra att genomföra och föreslår
därför att kommunfullmäktige behandlar punkterna var för sig enligt följande:
- Att berörd förvaltning får i uppdrag att informera berörda anställda om Högsta
domstolens beslut
- Att bildningsförvaltningen ser denna möjliga åtgärd som godkänd vid behov
Bakgrund
Motionen har sin grund i att Högsta domstolen i sitt beslut den 3 juli 2020, mål T 423819, avgjort en fråga huruvida det var befogat av en lärare att ta ett brottargrepp om en
elevs hals och nacke för att lyfta ur honom från en soffa. Skolinspektionen väckte talan
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mot Lidköpings kommun och menade att förfarandet utgjorde en kränkande behandling
mot eleven som medförde att kommunen skulle bli skadeståndsskyldig mot eleven med
stöd av 6 kap 12 § Skollagen. Högsta domstolen kom sedermera fram till att förfarandet
inte utgjorde någon kränkande behandling i Skollagens mening och dömde därmed till
kommunens fördel att något skadestånd inte skulle utgå. Tingsrätten och hovrätten kom i
sina domslut fram till samma slutsats. Ett justitieråd i Högsta domstolen var dock
skiljaktig och ansåg att förfarandet utgjorde en kränkande behandling. I motionssvaret
kommer domens huvuddelar kort att belysas.
Eleven i fråga gick vid händelsen i åttonde klass. Eleven hade ADHD diagnos med
trotssyndrom och autism, vilket enligt skolans handlingsplan innebar att pojken skulle
bemötas lågaffektivt. Händelsen som lade till grund för tvisten var att några elever hade
flyttat på möbler i skolans rasthall så att vissa möbler, däribland en soffa, var i vägen för
en central passage mellan skolans olika delar. Eleven som är föremål för tvisten som är
under domstolens prövning (nedan kallad NN) sitter tillsammans med två andra elever i
soffan, när en vuxen i personalen ber barnen att flytta på sig. Eleverna följer inte denna
uppmaning trots upprepade uppmaningar från personal. En lärare på skolan kommer då
gåendes och även han ber eleverna att flytta på sig, vilket till slut en av eleverna gör. NN
väljer dock att sitta kvar och tar tag i soffans ryggstöd med ena handen, vilket föranleder
att läraren tog grepp om NN:s nacke och hals och lyfter honom ur soffan. Hovrätten anser
det fastställt att greppet inte var långvarigt och utfördes milt och lugnt och att NN inte
fick mer än ett tillfälligt obehag och möjligen ett rött märke efter halskedjan som NN bar.
Högsta domstolen prövade frågan om ett fysiskt ingripande från skolpersonal är tillåtet
med stöd av befogenheterna i skollagen, i syfte att återställa ordningen på skolan och i
vilken mån skolan i sådana fall kan bli skadeståndsskyldig.
Högsta domstolen redogjorde i domen för i vilken mån fysiska ingripanden får ske vid
ordningsstörning, huvudmannens ansvar att motverka kränkande behandling och vilken
betydelse lärarens kännedom om eleven har. Domstolen skriver i domskälen att ”ett
grepp om en elevs nacke är i regel ett fysiskt ingripande av sådant slag att det utgör en
kränkande behandling, även om det inte sker i bestraffande eller disciplinerande syfte”. I
domskälen anges att det står klart att NN:s agerande utgjorde en ordningsstörning genom
att inte lyda upprepade uppmaningar från skolpersonalen att flytta sig, att ingreppet var
kortvarigt och inte medförde något bestående men rent objektivt sett. Domstolen skriver
även att ett grepp om armen troligen skulle leda till ett mer utdraget förlopp. Det är även
utrett i målet att läraren i fråga inte kände till NN:s diagnos och att denne skulle bemötas
lågaffektivt. Mot bakgrund av ovan omständigheter anser domstolen att agerandet ligger
inom ramen för skolpersonalens tillsynsplikt enligt Skollagen. Domstolen lade inte någon
vikt vid att läraren inte kände till skolans handlingsplan gällande NN och konstaterade att
vetskapen om elevens diagnos saknade betydelse för skadeståndsfrågan.
Att berörd förvaltning får i uppdrag att informera berörda anställda om Högsta
domstolens beslut
Motionens första att-sats anger att berörd förvaltning, det vill säga
bildningsförvaltningen, får i uppdrag att informera berörda anställda om domens innehåll.
Denna att-sats kan uppfyllas genom att informationen lyfts på ledningsgruppen, med
fackliga representanter och på arbetsplatsträffar ute i verksamheten. Domen är sedan
tidigare känd i verksamheten eftersom den är prejudicerande och information om Högsta
domstolens beslut har också förmedlats till verksamheten genom nyhetsbrev och
rättsfallsanalyser från olika rättsdatabaser. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp som

Bildningsförvaltningen

3(3)

består av skolchef och rektorer behöver vara väl uppdaterade med lagstiftningen och det
anses vara positivt om information om domen når ut till dessa befattningshavare.
Att bildningsförvaltningen ser denna möjliga åtgärd som godkänd vid behov
Slutsatsen som kan dras av domen är att en lärare, inom ramen för tillsynsplikten, kan ha
rätt att bruka fysiskt våld mot en elev i de fall alla andra åtgärder har prövats, så länge det
fysiska ingreppet står i proportion till elevens misskötsamhet. Domen anger inte exakt hur
länge läraren ska ha försökt tillrättavisa eleven innan det är befogat att ta till fysiskt våld,
men en tolkning av domen är att läraren i vart fall muntligen ska ha tillrättavisat eleven
upprepade gånger. Läraren måste också göra en bedömning av hur ”farligt” elevens
agerande är, ju farligare beteende för eleven själv och för andra omkring, desto större
möjlighet för personalen att ta till fysiska ingrepp. Att bruka våld mot en elev är ingenting
som generellt sett kan vara lagligt, utan detta måste bedömas från gång till gång och bör
enbart användas för att avstyra ett pågående beteende av misskötande karaktär. Att bruka
våld mot en elev i hämndsyfte är aldrig lagligt. Skollagen medger en möjlighet för rektor
att utdela skriftliga varningar eller att stänga av en elev från utbildningen i efterhand, i
sådana fall då eleven har misskött sig.
Motionens andra att-sats kan tolkas som ett generellt godkännande från
bildningsförvaltningen som arbetsgivare, att lärare får ta till fysiska medel för att
tillrättavisa en elev. Detta ser bildningsförvaltningen inte som möjligt utifrån ett rättsligt
perspektiv då ett sådant agerande måste bedömas vart tillfälle för sig.
Bildningsförvaltningen och bildningsnämnden är inte heller beslutande i dessa typer av
ärende då Skolinspektionen företräder en elev som anser sig varit utsatt för kränkande
behandling och frågan om skadestånd avgörs slutligen av allmän domstol och inte av
bildningsförvaltningen. Att en lärare, eller annan skolpersonal, tar till fysiska medel i
arbetet, kan däremot medföra arbetsrättsliga påföljder för personalen. Även dessa fall
måste bedömas individuellt, varför ett generellt ställningstagande från
bildningsförvaltningen eller bildningsnämnden att agerandet är korrekt, blir missvisande.
Linda Tholén
Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Bildningsnämnden

18(23)

PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Beslutslogg
Varje månad redovisas en beslutslogg för bildningsnämnden. I loggen
redovisas vilka beslut som har fattats och hur dessa ska verkställas.

Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akten

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens beslutslogg – ARKIV
Röd markering = Inkommet/ej behandlat
Återkommande ärende
Gul markering = Utreds/under beredning
Färdigt för politiskt behandling
Återremitterat/avvaktar
Expedierat till KS/KF
Grön markering = Verkställt/avslutat

Samtliga avslutade ärenden kan lämnas ut via nämndsekreterare

Beslutsinstans,
datum och §
2019-08-21, § 78
2019-10-16, § 90

Dnr

Beskrivning av ärendet

Beslut som fattades

Status

2019/104

Motion om Tingdalsskolan

-

Återremitterat Ärendet återremitterat från KS Förvaltningen
/Avvaktar
till BIN då frågan inte är
färdigutredd. KS kan ej
behandla frågan innan BIN
fattat slutligt beslut.

2019-12-11, § 126

2019/176

2019-12-11, § 127
Binau 2021-03-12 §
24

2020-01-22, § 5

Kostnaden för mat i kommunens skolor

Uppföljning

Förvaltningen arbetar just nu
med kravspecifikationen av
Haganässkolan. När denna är
färdig, kan arbetet med
Tingdalsskolan fortsätta.
Förstudie pågår.

Ansvarig/Utförare

Under
beredning

2019/177

Att förvaltningen redovisar
detaljerat vad som ingår i
kostnaden för skolmat samt
jmf med närliggande
kommuner.
Begära utdrag ur belastningsregistret för Att ålägga BIF att undersöka
anställda.
de fackliga
organisationernas
inställning till att begära ut
ett utdrag för anställda var
femte år.

2020/18

Nyckeltal pedagogisk barnyta

Återremitterat Ärendet återremitterat i väntan Förvaltningen
/Avvaktar
på tjänsteskrivelse.
BIN kommer vid ett senare
tillfälle att ta ställning till
konceptförskolor, som då
kommer att ersätta detta
beslut.

Ärendet återremitteras.

Under
beredning

Förvaltningen

Förvaltningschefen har lyft
Förvaltningen
frågan med fackliga
organisationer och dessa var
inbjudna till arbetsutskottet i
mars för att diskutera frågan
med arbetsutskottet. De
fackliga organisationerna
ställde sig skeptiska till denna
hantering eftersom det medför
en ökad arbetsbelastning och
det inte är tänkt att utdragen
ska användas på dessa sätt.

2020-01-22, § 13

2020/21

Fsk Prästamarken i Kvidinge

Återremitterat Förvaltningen inväntar den
/Avvaktar
arkeologiska undersökningen
från länsstyrelsen.

1)Ålägga BIF att undersöka
möjligheten att bygga fsk i
första han på Prästamarken,
på ett område som inte är
aktuellt för arkeologiska
fynd.
2) Att BIF ska redovisa
möjliga alternativa platser
att bygga fsk på.

2020-02-19, § 21

2020-04-15, § 44

Att BIN önskar att KS ger
SBF i uppdrag att ta fram ett
planbesked inkl.
trafikutredning för en fsk på
80-120 barn på tomten
Kvidinge 7:115.
Att BIF parallellt med
planering av fsk på KV
7:115 planerar för en fsk på
Prästamarken.

2020-04-15, § 51

2020-10-21 § 130

1)Att BIN uppdrar åt KS att
initiera en utredning med
syfte att undersöka andra
lämpliga platser i Kvidinge
för en ny fsk.
2) Att BIN löpande ska
informeras om en tidsplan.

2020/44

Budget 2021

Utredning av möjliga Under
effektiviseringar
utredning
(Sammanslagning
städ och vaktmästeri)

Att återremittera
ärendet för att
förvaltningen ska utreda
om det ska göras en
central organisation
eller om verksamheten
ska ligga kvar på
respektive
rektorsområde, samt
redogöra tydligare för
vad förslaget skulle
resultera i. Utredningen
ska vara färdig 1 maj och

KS/ Förvaltningen

Binau 2020-06-03, §
60

2020/48

Förslag till ändring i kulturskolans avgift

Bin 2020-06-17

2020/97

Förskolelokaler – väckt ärende av Bodil
Hellberg (L) (ÅTERKOMMANDE
ÄRENDE)

Bin 2020-09-17 §
116

2020/126

Initiativärende från Hampus Svensson
(SD) – Porrfilter på kommunens datorer

----

2020/150

Beslut efter regelbunden
kvalitetsgranskning av Åstorps kommun

Ärendet återremitteras och Under
att en risk- och
beredning
konsekvensanalys ska
göras och att ärendet ska
redovisas för nämnden i
augusti.
Frågan skickas till
förvaltningen för
beredning.

Återkommand
Åstorpsalliansen yrkar att
Förvaltningen
e ärende
Bildningsnämnden fyra gånger
per läsår får en:
- uppdatering av aktuell
situation vad gäller
- antal platser som förskolorna
är planerade för
- inskrivna barn
- aktuell kö
- i förekommande fall barn som
byter kommun och övergång till
förskoleklass.

Färdig för
politisk
behandling

Huvudmannen ska senast
den 2 juni 2021 redovisa
till Skolinspektionen
vilka
förbättringsåtgärder som
vidtagits utifrån de

planen är att den
presenteras för
nämnden i juni månad.
En arbetsgrupp är
tillsatt.
Ärendet ligger för granskning
hos skolchef.

Under
utredning

Ärendet presenterades första
gången i oktober under
förvaltningen informerar. Nästa
sammanställning sker i maj.
Arbetsutskottet
återremitterade ärende i mars
månad för att förvaltningen
skulle redovisa till vilken
kostnad ett porrfilter kan
införas samt vilken teknisk
utrustning som krävs.
Ska redovisas för BIN i maj.

Förvaltningen

2021-02-10 § 18

Bin 2021-02-24 § 23

2021/36

2021/37

Väckt ärende från Åstorpsalliansen
”Utvärdering av distansundervisningen”

Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) Postcoronaplan

identifierade
utvecklingsområden och
resultatet av dessa
åtgärder.
Väckt ärende från
Åstorpsalliansen.
Det är viktigt att ta reda på
hur elever och lärare har
upplevt
distansundervisningen. För
många elever har det gått
bra att plugga hemma.
Andra elever har av olika
anledningar svårt att finna
arbetsro hemma. Vissa
elever har fått komma till
skolan för att få det stöd och
hjälp som eleven behöver.

Färdigt för
politisk
behandling

Därför yrkas
- att Bildningsförvaltningen
tillsammans med
grundskolorna gör en
utvärdering av hur elever
och lärare har upplevt
situationen.
Väckt ärende från Bodil
Expedierat till
Hellberg (L)
KS/KF
Det är viktigt att
förvaltningen och skolorna
har en plan för att alla elever i
grundskolan ska få chans att
ta igen vad de förlorat i
kunskapsinhämtningen nu
och framöver. Detta kommer
att ta resurser i anspråk.
I den av kommunfullmäktige
beslutade tajta budgeten för
2021 ryms inga extra
resurser.
Åstorpsalliansen yrkar
att bildningsnämnden
hemställer till

Med anledning av covid-19, har Förvaltningen
Skolinspektionen inte gjort
någon enkät detta år.
Förvaltningen har skickat ut en
enkät till elever och
vårdnadshavare för att ställa
frågor om saker som vi tycker
är intressant. Denna frågan
kommer att ställas i denna
enkät.
Redovisning av enkätsvaren
sker på nämnden i april och det
väckta ärendet föreslås anses
besvarat.

Förvaltningschefen har skrivit Förvaltningen
fram ett ärende där BIN äskar
medel omfattande två miljoner
kronor av kommunfullmäktige.
När ärendet behandlades i
arbetsutskottet så justerade
Åstorpsalliansen sitt yrkande
från fyra miljoner kronor till
två miljoner eftersom att
nämnden även fått intäkter
från annat håll.
Bildningsnämnden följde
arbetsutskottets förslag till
beslut i mars och ärendet
skickades vidare till
kommunstyrelsen och
fullmäktige.

kommunstyrelsen att
under 2021 få disponera 2
miljoner av överskott från
2020
Binau 2021-04-14

2021/60

Binau 2021-04-14

2021/61

Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) – Väckt ärende från Anton
Inkommet/
SFI i Åstorp
Holmberg (SD).
Ej behandlat
•
Att
bildningsförvaltningen och i
dialog med
socialförvaltningen får i
uppdrag att skriftligen
presentera hur länge man
kan gå på SFI inom/via
Åstorps kommun innan
man man kan räknas in till
arbetsmarknadens
förfogande
•
Att
bildningsförvaltningen ser
över och skriftligen
presenterar hur väl SFl:n
fungerar i kommunen och
belyser både framgångar
och utmaningar inom
utbildningen/verksamheten
Väckt ärende från Anton Holmberg (SD) Väckt ärende från Anton
Inkommet/Ej
Holmberg (SD).
behandlat
Att
bildningsförvaltningen
får i uppdrag att
skriftligen presentera
den ekonomiska
situationen för hur det
ser ut kring läget där
personal med
timanställning övergått
till vikariat
(dubbelbetalning) för
samtliga skolområden

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Redovisning av delgivningar
Sammanfattning
- Beslut om skriftlig varning Kvidinge Skola, 2021-03-26, dnr 2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge skola, 2021-03-05, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge skola, 2021-03-12, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Kvidinge skola, 2021-03-23, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Tingdal skola, 2021-03-18, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Tingdal skola, 2021-03-19, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Tingdal skola, 2021-03-19, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Björnås förskola, 2021-03-26, dnr
2021/6
- Anmälan om kränkande behandling Vuxenutbildningscentrum, 202103-26, dnr 2021/9
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola, 2021-03-11, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola, 2021-03-11, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola, 2021-03-11, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Hyllinge Skola, 2021-03-15, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång Skola, 2021-03-17, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång Skola, 2021-03-24, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Nyvång Skola, 2021-03-24, dnr
2021/7
- Anmälan om kränkande behandling Björnekulla Skola, 2021-03-03, dnr
2021/10
Protokoll
Binau 2021-04-14 §§ 38-48
Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akt
Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
- Beslut om tillfällig förvaltningschef vid ordinarie förvaltningschef
frånvaro, dnr 2021/59
Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Ärenden till/från de kommunala råden
Sammanfattning
Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Eventuella inbjudningar till kurser/konferenser
Sammanfattning
Bildningsnämndens beslut
Expedieras till:
Akt

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden
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PROTOKOLL
2021-04-28
Bin §
Eventuella övriga ärenden
Sammanfattning
Beslutsunderlag

Ordförandes signatur

(1) Justerandes signatur

(2) Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

