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PROTOKOLL 
2021-02-24 

 
NÄRVAROLISTA 

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

         
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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PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Val av justerare 
 
Bildningsnämndens beslut 
Florian Bobocea (S) och Bodil Hellberg (L) utses att justera dagens protokoll. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att följande ärenden utgår från dagordningen: 

- Ärenden till och från de kommunala råden 
- Inbjudningar till kurser och konferenser 

 
Proposition  
Ordförande lägger lagda yrkanden under proposition och finner att detta 
bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering. 
 
Expedieras till:  
Akt 
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PROTOKOLL 
2021-02-24 

 

Bin §  
 
Förvaltningens information 
Förvaltningschef Annika Hoppe informerar om: 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Frågor från ledamöter 
 
 
 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Expedieras:  
Akten 
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PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Årsredovisning för Bildningsnämnden 2020  
Dnr BiND 2021/23 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen har i enlighet med instruktioner från ekonomiavdelningen 
upprättat förslag till årsredovisning 2020 för bildningsnämnden. I årsbokslutet 
ingår en redovisning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt vilka 
aktiviteter som har vidtagits under året för att uppnå uppsatta mål. I 
redovisningen ingår också en verksamhetsberättelse som bygger på enheternas 
årsredogörelser. Av den ekonomiska redovisningen framgår att 
bildningsnämndens resultat hamnar på ett överskott om +6.4 mkr. 
 
Beslutsunderlag  
Beslut från BinAu 2021-02-10 § 13 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-02-03 
Årsredovisning för Bildningsnämnden 2020 
Årsredovisning för rektorsområde Öst 
Årsredovisning för rektorsområde Björnekulla 
Årsredovisning för rektorsområde Väst 
Årsredovisning för rektorsområde Centrum 
Årsredovisning för rektorsområde Vuxenutbildning 
Årsredovisning för rektorsområde Kulturskolan 
Årsredovisning för rektorsområde Central resursenhet 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna det 
till kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut  
Att godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 
 
Expedieras:   
Akten  
Kommunstyrelsen  
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PROTOKOLL
2021-02-10

i

Binau § 13

Årsredovisning for Bildningsnämnden 2020
Dnr BiND 2021/23

Sammanfattning
Förvaltningen har i enlighet med instmktioner från ekonomiavdelningen
upprättat förslag till årsredovisning 2020 för bildningsnämnden. I årsbokslutet
ingår en redovisning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt
vilka aktiviteter som har vidtagits under året för att uppnå uppsatta mål. I
redovisningen ingår också en verksamhetsberättelse som bygger på enheternas
årsredogörelser. Av den ekonomiska redovisningen framgår att
bildningsnämndens resultat hamnar på ett överskott om +6.4 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-02-03
Årsredovisning för Bildningsnämnden 2020
Årsredovisning för rektorsområde Öst
Årsredovisning för rektorsområde Björnekulla
Årsredovisning för rektorsområde Väst
Årsredovisning för rektorsområde Centrum
Årsredovisning för rektorsområde Vuxenutbildning
Årsredovisning för rektorsområde Kulturskolan
Årsredovisning för rektorsområde Central resursenhet

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att godkänna årsredovisningen
for 2020 och överlämna det till kommunstyrelsen.

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

Bildningsnämndens arbetsutskotts beslut
Att föreslå bildningsnämnden att godkänna årsredovisningen för 2020 och
överlämna det till kommunstyrelsen.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

•^
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Annika Hoppe  
Förvaltningschef  
042 - 641 50  
annika.hoppe@astorp.se 

Bildningsnämnden 

Bildningsnämndens årsredovisning 2020 
Dnr BIN 2021/23 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i enlighet med instruktioner från ekonomiavdelningen 
upprättat förslag till årsredovisning 2020 för bildningsnämnden. I 
årsbokslutet ingår en redovisning av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges 
mål samt vilka aktiviteter som har vidtagits under året för att uppnå uppsatta 
mål. I redovisningen ingår också en verksamhetsberättelse som bygger på 
enheternas årsredogörelser. Av den ekonomiska redovisningen framgår att 
bildningsnämndens resultat hamnar på ett överskott om +6.4 mkr. 

Beaktande av barnperspektivet 
[X] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte

påverka barn
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms 

påverka barn 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2021-02-02. 
Årsredovisning för Bildningsnämnden 2020 
Årsredovisning för rektorsområde Öst 
Årsredovisning för rektorsområde Björnekulla 
Årsredovisning för rektorsområde Väst 
Årsredovisning för rektorsområde Centrum 
Årsredovisning för rektorsområde Vuxenutbildning 
Årsredovisning för rektorsområde Kulturskolan 
Årsredovisning för rektorsområde Central resursenhet 

Förslag till beslut 
Årsredovisningen för 2020 godkänns av bildningsnämnden och översänds 
till Kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-02-02 
Version  1 

Bildningskontoret 
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Annika Hoppe  
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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Årsredovisning 
Bildningsnämnden 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 
På övergripande nivå inom bildningsnämndens verksamhetsområden styrs verksamheten av 
de statliga styrdokumenten; läroplan för grundskola, förskola, fritidshem, särskola och 
kommunal vuxenutbildning samt Skollagen. Till detta adderas de kommunala mål och 
riktlinjer som kommunen har tagit fram för verksamheten. 
  

Måluppfyllnad 

Hållbart samhälle 

Kommentar 

Bildningsnämndens verksamheter arbetar systematiskt och strukturerat med hållbarhetsfrågor 
utifrån olika perspektiv såsom miljö, hållbart arbetsliv, psykiskt och fysiskt välmående med 
mera. 
I den samlade bedömningen anses målet vara uppfyllt. 

 
Nämndsmål  Indikator Utfall 

Ett hållbart förhållningssätt präglar 
alla verksamheter. 

 

Minst två miljöcertifieringar per 
enhet under 2019-2022. 
Målvärde 2020 
1antal miljöcertifieringar per enhet 

1,5antal miljöcertifieringar per enhet 

 
Elever i årskurs 9 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%) 
Målvärde 2020 
81% 80%  

Elever i årskurs 5 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%) 
Målvärde 2020 
88% 90%  

Elever i årskurs 5 som har studiero 
på lektionerna, andel (%) 
Målvärde 2020 
69% 59%  

Elever i årskurs 9 som har studiero 
på lektionerna, andel (%) 
Målvärde 2020 
62% 57%  
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Årsredovisning 
Bildningsnämnden 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

Kommentar 

Bildningsnämndens verksamheter arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förbättra 
barn och ungas förutsättningar att ha inflytande över sin vardag, att vara delaktiga i sitt 
lärande och att bli självständiga individer med hög tilltro till sin förmåga. Alla barn och elever 
skall ges möjlighet att nå sin fulla potential och goda kunskapsresultat genom individuella 
anpassningar i det dagliga arbetet. Lärandet i förskola och skola skall få barn och elever att bli 
medvetna om en hälsosam livsstil och hur vårt leverne påverkar miljö och klimat. 
I den samlade bedömningen anses målet vara nära att bli uppfyllt. 
År 2020 har inga nationella prov genomförts pga Covid 19 pandemin. I övrigt fortsätter 
arbetet med att arbeta mot en uppfylld digitaliseirngsplan. 
Möjligheten att jämföra med andra kommuner när det gäller elevernas kunskapsresultat är 
borttagen under 2020 pga ett beslut från Skolverket. 

 
Nämndsmål  Indikator Utfall 

Vi skapar förutsättningar för barn 
och unga att bli självständiga 
individer med hög tilltro till sin egen 
förmåga. 

 

Elever i årskurs 9 som anger att de 
kan nå kunskapskraven i skolan om 
de försöker, andel (%) 
Målvärde 2020 
91% 93%  

Elever i årskurs 5 som anger att de 
kan nå kunskapskraven i skolan om 
de försöker, andel (%) 
Målvärde 2020 
92% 92%  

Barn och elever är delaktiga i sitt 
lärande och har inflytande över sin 
vardag i förskola, skola och 
fritidshem. 

 

Andel elever i förskolan som anser 
att de får vara med och påverka hur 
de ska arbeta. (förvaltningens 
enkät/intervju) 
Målvärde 2020 
85% positiva svar 69%  

Elever i årskurs 5 som anser att de på 
lektionerna är med och påverkar på 
vilket sätt de ska arbeta med olika 
skoluppgifter, andel (%) 
Målvärde 2020 
70% 61%  

Elever i årskurs 9 som anser att de på 
lektionerna är med och påverkar på 
vilket sätt de ska arbeta med olika 
skoluppgifter, andel (%) 
Målvärde 2020 
51% 52%  

Alla verksamheter har inkluderande 
lärmiljöer med hög tillgänglighet i 
utbildningen för alla barn och elever. 

 

Andel elever vars skolfrånvaro 
överstiger 5 % 
Målvärde 2020 
0% 72%  

Elever i årskurs 5 som anser att 
lärarna hjälper dem i skolarbetet när 
de behöver det, andel (%) 
Målvärde 2020 
94% 94%  
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Årsredovisning 
Bildningsnämnden 

Nämndsmål  Indikator Utfall 

Elever i årskurs 9 som anser att 
lärarna hjälper dem i skolarbetet när 
de behöver det, andel (%) 
Målvärde 2020 
84% 89%  

Elever i årskurs 5 som anser att 
lärarna förklarar vad de ska göra i 
skolarbetet så att de förstår, andel 
(%) 
Målvärde 2020 
93% 90%  

Elever i årskurs 9 som anser att 
lärarna förklarar vad de ska göra i 
skolarbetet så att de förstår, andel 
(%) 
Målvärde 2020 
78% 86%  

En hälsosam livsstil präglar alla 
verksamheter. 

 

Andel elever som anser att de känner 
att de hinner med sitt arbete under 
skoldagen. (förvaltningens enkät) 
Målvärde 2020 
100% 77,5%  

Andel elever i förskola och 
grundskola som anser att de får ta del 
av en rörelsebaserad aktivitet varje 
dag. (förvaltningens enkät) 
Målvärde 2020 
80% 100%  

Andel barn i förskolan som har 
utomhusaktiviteter varje dag. 
(förvaltningens enkät) 
Målvärde 2020 
100% 86%  

Personalen ska ha kunskap och 
kompetens att använda moderna 
digitala verktyg i sin undervisning. 

 

Andel gröna/godkända mätningar i 
LIKA "Ledarskap" ökar för varje år 
för att 2022 vara 100 % 
Målvärde 2020 
100% 90%  

Andel gröna/godkända mätningar i 
LIKA "Infrastruktur" ökar för varje 
år för att 2022 vara 100 % 
Målvärde 2020 
100% 82%  

Andel gröna/godkända mätningar i 
LIKA "Kompetensutveckling" ökar 
för varje år för att 2022 vara 100 % 
Målvärde 2020 
100% 85%  

Andel gröna/godkända mätningar i 
LIKA "Användning" ökar för varje 
år för att 2022 vara 100 % 
Målvärde 2020 
100% 84%  

Andel elever i åk 3 som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala skolor, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

 

Elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) 
Målvärde 2020 
62%  
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Årsredovisning 
Bildningsnämnden 

Nämndsmål  Indikator Utfall 

Andel elever i åk 3 som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, 
kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

 

Mått 3. Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i SV och Sv2, 
kommunala skolor, andel (%) 
Målvärde 2020 
74%  

Andel elever i åk 6 med lägst betyget 
E i matematik, kommunala skolor, 
ska ligga över riksgenomsnittet. 

 

Mått 4. Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) 
Målvärde 2020 
86% 89%  

Andel elever i åk 6 med lägst betyget 
E i svenska, kommunala skolor, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i 
svenska, kommunala skolor, andel 
(%) 
Målvärde 2020 
92% 92%  

Andel elever i åk 6 med lägst betyget 
E i svenska som andraspråk, 
kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
svenska som andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 
Målvärde 2020 
59% 52%  

Andel elever i åk 6 med lägst betyget 
E i engelska, kommunala skolor, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i 
engelska, kommunala skolor, andel 
(%) 
Målvärde 2020 
88% 90%  

Andel elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, genomsnitt (17 
ämnen) ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

 

Elever i åk 9 meritvärde kommunala 
skolor (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgr.), genomsnitt (17 
ämnen) 
Målvärde 2020 
225poäng 223poäng  

Meritvärdet i årskurs 9 för pojkar ska 
öka. 

 

Meritvärde för pojkar i årskurs 9 i 
kommunala skolor, genomsnitt (17 
ämnen) 
Målvärde 2020 
204poäng 216poäng  

Andel elever i åk. 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, kommunala 
skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

 

Elever i år 9 som är behöriga till 
yrkesprogram (exkl. nyinvandrade 
och okänd bakgr.), kommunala 
skolor, andel (%) 
Målvärde 2020 
86% 91%  

Andel av Åstorps elever i årskurs 9 
som påbörjar sin gymnasieutbildning 
ska öka. 

 

Elever som avslutat årskurs 9 på 
våren och som ej återfanns i 
gymnasieskolan på hösten, 
hemkommun, andel (%) 
Målvärde 2020 
1,4%  

Andel gymnasieelever med examen 
eller studiebevis inom tre år, 
hemkommunen, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

 

Gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom 3 år, hemkommun, 
andel (%) 
Målvärde 2020 
71% 54%  
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Årsredovisning 
Bildningsnämnden 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

I alla verksamhetsdelar arbetas det med kontinuerliga uppföljningar gällande det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Utöver detta har bildningsförvaltningens verksamheter arbetat tillsammans 
med HR-avdelningen och fackliga organisationer i ett personalstrategiskt arbete med fokus på 
arbetsmiljö under 2020.  I övrigt arbetar vi också med olika faktorer som anses vara 
strategiskt viktiga i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. 
I den samlade bedömningen anses målet vara nära att bli uppfyllt. 
När vi kommer till sjukfrånvaron för 2020 är denna högre än föregående år pga av den 
pågående Covid 19 pandemin. 

 
Nämndsmål  Indikator Utfall 

Bildningsnämnden är en arbetsgivare 
som erbjuder goda villkor för 
medarbetarna genom bl.a. god 
arbetsmiljö, god ledarkompetens, 
professionell och personlig 
utveckling, konkurrenskraftiga löner 
och ändamålsenliga lokaler.  

Den genomsnittliga frisknärvaron 
inom bildningsförvaltningen 
Målvärde 2020 
95% 
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Årsredovisning 
Bildningsnämnden 

Räkenskaper nämnd 

Analys av helår i detalj 

Tabellvärden Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Statsbidrag 50 52,9 51,3 40,2 11,1 

Övriga interna intäkter 0,1 1,7 4,5 3,2 1,3 

Övriga externa intäkter 41,7 42,4 42,9 40,4 2,5 

Summa intäkter 91,7 97 98,6 83,8 14,8 

Personalkostnader -328,4 -346,3 -346,8 -333,3 -13,5 

Lokalkostnader -38,5 -40,3 -41,2 -39,9 -1,3 

Övriga interna kostnader -12,6 -16 -18,3 -21,5 3,2 

Övriga externa kostnader -143,7 -146,9 -149,6 -152,9 3,3 

Avskrivningar -5,2 -6,2 -5,9 -5,9 0 

Finansiella kostnader -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 0 

Summa kostnader -528,8 -556,1 -562,2 -553,8 -8,4 

Summa Nettokostnader -437,1 -459,1 -463,6 -470 6,4 

 

Statsbidrag 
Under 2020 har bildningsnämndens verksamheter mottagit statsbidrag för 51 mkr, -1,5 mkr 
jämfört med föregående år. 
Av de totala bidragen kommer 33 mkr (35 mkr föregående år) från Skolverket, 10 mkr (15,5) 
från Migrationsverket, 1,5 mkr (1,5) från Delmos, 5,0 mkr från Socialstyrelsen för 
kompensation av sjuklöner i samband med Corona samt 1,5 mnkr (1,0) från övriga 
myndigheter. 
De större bidragen från Skolverket är 

• Likvärdig skola 12,2 
• Mindre barngrupper i förskolan 4,8 
• Maxtaxa i förskola och fritidshem 4,5 
• Lärarlönelyftet 4,5 
• Karriärtjänster 2,4 
• Läxhjälp 1,8 

 
Bidragen från Migrationsverket består till största del av medel från av kommunen framtagen 
migrationsmodell, 9 mkr. Bildningsnämnden har under året även mottagit återsökta medel för 
asylsökande barn 1,0 mkr. 
Från Delegationen mot segregation, Delmos, har bildningsnämnden erhållit 1,5 mkr. 
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Övriga interna intäkter 
Under 2020 har bildningsnämndens verksamheter haft interna intäkter motsvarande 4,5 mkr. 
Intäkterna består till stor del av Studiehandledning/modersmål och Tilläggsbelopp som 
samordnas centralt. Även försäljning på grund av ändrad organisation så som Rågenskolans 
fakturering av Haganässkolan för att ha erbjudit skolans elever fritidsklubb innefattas i denna 
kostnadsgrupp. 
Avvikelsen mellan budget och utfall består av ökad försäljning av verksamhet inom 
Tilläggsbelopp och internfakturering mellan förvaltningar inom kommunen. 

 
Övriga externa intäkter 
Under 2020 har bildningsnämnden mottagit 43 mkr i externa intäkter, 1 mkr mer än 
föregående år. Av de totala intäkterna kommer 14 mkr (14) från Barnomsorgsavgifter, 
14,5 mkr (16) från Försäljning till andra kommuner samt 10,5 mkr (12) från Driftsbidrag från 
Arbetsförmedlingen. 
Barnomsorgsavgifterna för förskola och fritidshem genererar motsvarande intäkt som 
föregående år och styrs fullt ut av Maxtaxa. Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen minskar i 
intäkt för andra året i rad. Utvecklingen kring arbetsmarknadsinsatser på nationell nivå bidrar 
till stor osäkerhet kring dessa bidrag under 2021. Intäkterna från försäljning till andra 
kommuner minskade mellan åren med 1,5 mkr och beror till största del på att verksamheterna 
tagit emot färre barn och elever folkbokförda i annan kommun. 
Den positiva avvikelsen mellan budget och utfall består av en blandning av de tre ovan 
nämnda intäkterna. 

 
Personalkostnader 
Under 2020 har bildningsnämndens verksamheter haft höga kostnader för personal. Hela den 
negativa avvikelsen vägs dock upp av ej budgeterade bidrag av olika slag, bidrag som nästan 
till fullo går till personal. Exempel på bidrag är Socialstyrelsens kompensation av sjuklöner i 
samband med Corona, Delmos, Mindre barngrupper i förskolan och Läxhjälp. 

 
Lokalkostnader 
Lokalkostnaderna 2020 landar på -41,2 mkr (40,3), en ökad kostnad med -0,9 jämfört med 
föregående år. Differensen mellan åren består av utökat lokalbestånd i Oasens förskola, 
Gruvlyckans förskola samt en ombyggnad av matsalen på Hyllingeskolan. 
Budgetavvikelsen på -1,3 mkr består av 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. 
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Övriga interna kostnader 
Verksamheterna har under 2020 ökat sina interna kostnader från -16,0 till -18,3 mkr. 
Ökningen i kostnader består främst av måltider från Kostenheten men även en ökning i intern 
fakturering inom bildningsnämndens verksamheter, främst Tilläggsbelopp som sedan 2020 
administreras centralt. 
Budgetavvikelsen på +3,2 mkr består till stora delar av volymer som bokats från en centralt 
budgeterad post ut till verksamheterna eller tillbaka. Bokföringen innebär ett nollsummespel 
och posten har antingen effektiviserats eller utökat verksamhet beroende på positiv eller 
negativ volymutveckling. 

 
Övriga externa kostnader 
Övriga externa kostnader landade 2020 på -149,6 mkr, en ökning i kostnader med -2,7 mkr 
jämfört med föregående år. Kostnaderna består främst av Köp av huvudverksamhet (i 
huvudsak interkommunal ersättning) -108,0 mkr (108,0), förbrukningsinventarier och 
förbrukningsmaterial -13,1 mkr (-15) samt Skolskjuts -9,7 mkr (-9,0). Andra mindre poster är 
kostnader för fastighetsservice, reparation och underhåll, databehandling, konsulttjänster, 
försäkringar, transporter samt kurser och konferenser. 

Analys av verksamheter 
  

Verksamhet Feb 
Ma

r Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Nämnd 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Central förvaltning 0,0 0,0 0,0 1,0  1,0 1,8 1,7 1,7 1,8 4,7 

Kulturskola 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Öppen förskola 0,0 0,0 0,0 0,0  -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 

Förskola -1,0 0,5 -0,5 -0,5  1,0 2,0 1,7 1,7 3,7 2,5 

Öppen fritidsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Fritidsgårdar 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,6 

Fritidshem 2,5 3,5 3,5 3,5  3,0 1,7 1,6 1,6 1,8 1,2 

Förskoleklass 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Grundskola -9,5 -9,0 -7,0 -7,0  -5,5 -7,0 -5,7 -5,7 -4,7 -4,5 

Grundsärskola -1,0 -2,0 -2,5 -2,5  -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,4 -2,2 

Gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 0,0  1,0 1,3 5,7 4,7 4,8 4,5 

Gymnasiesärskola 0,0 0,0 0,0 0,0  -2,0 -1,9 -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 

Grundläggande vuxenutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -0,1 -0,4 -0,4 -0,1 -0,1 

Gymnasial vuxenutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0  0,5 1,2 1,5 1,5 1,8 1,5 

Särvux 0,0 0,0 0,0 0,0  -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 

SFI 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 

Utfall -9,0 -7,0 -6,5 -5,5  -4,0 -4,0 2,0 1,0 5,0 6,4 
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Volymredovisning 
 

Verksamheter (antal personer) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Förskola 919 956 -37 

Fritidshem 755 817 -62 

Grundskola 2 312 2 264 48 

Grundsärskola 38 38 0 

Gymnasium 605 575 30 

Introduktionsprogram (IM) 68 50 18 

Vuxenutbildningen 565 400 165 

Summa volymer 5 262 5 100 162 

 

Volymerna inom förskola och fritidshem är baserat på antal barn i verksamhet och speglar 
inte det totala antalet barn i kommunen inom respektive åldersintervall. 

Nämnd 

Bildningsnämnden går med ett överskott på 0.1 mkr. Detta beror på minskade 
personalkostnader. 
 

Central förvaltning 

Den centrala förvaltningen går med ett överskott på 4.7 mkr. Det beror i huvudsak: 

• +2.3 mkr - volymreglering under året inom förvaltningen.  Andra halvåret 2020 är 
ännu inte reglerat kommunövergripande pga eftersläpning i statistiken från SCB. 

• +2.0 mkr - avser centralt avsatta IT-kostnader 
• +0.4 mkr - överskottet kopplas till Covid 19 pandemin som i stora delar har inneburit 

minskade kostnader för tex. Kompetensutveckling 
 

Kulturskola 

Kulturskolan har, genom vissa anpassningar under året, en budget i balans. 
 

Öppen förskola 

Öppen förskola har ett underskott på 0.2 mkr under 2020 beroende på personalkostnader. 
Verksamheten bedrivs på tre olika platser i kommunen och personalresursen behöver 
dimensioneras därefter. 
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Förskola 

Förskolan lämnar ett överskott på 2.4 mkr. Detta beror till största delen på ej budgeterade 
statsbidrag ex "mindre barngrupper" och "omsorg på kvällstid" samt statlig kompensation för 
Coronapandemin. 
Vad det gäller de olika rektorsområdena ser det ut som följer: 

• Område Öst: - 1.5 mkr,  
• Område Centrum: + 1,9 mkr   
• Område Väst: + 0.3 mkr 

Resterande överskott förvaltas centralt och beror främst på interkommunal ersättning. 
 

Mkr Utfall 2020 Årsbudget 2020 Avvikelse 2020 

Statsbidrag 11,6 6,3 5,3 

Övriga intäkter 16,1 16,9 -0,7 

Summa intäkter 27,7 23,2 4,5 

Personalkostnader -95,8 -96,2 0,2 

Lokalkostnader -14,1 -13,6 -0,5 

Övriga kostnader -30,3 -28,4 -1,9 

Avskrivningar -1,2 -1,2 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 0,0 

Summa kostnader -141,4 -139,5 -2,2 

Summa Nettokostnader -113,7 -116,3 2,4 

  

Öppen fritidsverksamhet 

Öppen fritidsverkasmet går med ett överskott på 0.1 mkr. En viss ersättning för Covid 19 
pandemin gör att verksamheten går med ett litet överskott. 
 

Fritidsgårdar 

Fritidsgårdarna går med ett överskott på 0.6 mkr. Överskottet beror på minskade 
personalkostnader över tid. Fritidsgårdarna har hållits stängda under delar av året pga Covid 
19 pandemin. Personalen har då gått in i skolans verksamhet och arbetat. 
 

Fritidshem 

Fritidshemmets verksamhet går totalt + 1.2 mkr. 
Detta beror på lägre personalkostnader än budgeterat. 
Vad det gäller de olika rektorsområdena ser det ut som följer: 

• Område Öst: - 1.7 mkr 
• Område Centrum: + 1.8 mkr  
• Område Väst: + 0.1 mkr 

Resterande överskott förvaltas centralt och beror på interkommunal ersättning. 
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Förskoleklass 

Förskoleklassen har ett budgetunderskott på totalt 0.4 mkr. 
Detta beror på personalkostnader. 
Vad det gäller de olika rektorsområdena ser det ut som följer: 

• Område Öst: - 0.3 mkr 
• Område Centrum: + 0.1 mkr 
• Område Väst: - 0.2 mkr 

 

Grundskola 

Grundskolan går med ett underskott på - 4.5 mkr. Grundskolan har likt förskolan en stor 
positiv avvikelse gällande intäkter i form av statsbidrag bl.a. från Skolverket, 
Arbetsförmedlingen etc samt statlig ersättning kopplad till Corona pandemin. 
Trots stora effektiviseringar under höstterminen 2020 samt stora, icke budgeterade intäkter 
har grundskolan inte en budget i balans. Fortfarande ligger personalkostnaderna för högt och 
kostnaderna fördelar sig olika inom de olika rektorsområdena. 
Vad det gäller de olika rektorsområdena ser det ut som följer: 

• Område Öst: - 4.2 mkr 
• Område Centrum: -1.9 mkr 
• Område Väst: -1.5 mkr 
• Område Björnekulla: - 1.5 mkr 

Centralt ligger ett överskott som bl.a. beror på interkommunal ersättning men även intäkter 
från statsbidraget "Likvärdig skola" och Delmos pengar. 
 
Orsaker till underskottet är bl.a. förstärkning av personalresurser till elever i behov av särskilt 
stöd, bussvärd pga avsaknad av idrottshall, utköp av personal medför extra kostnader, heltid 
som norm är kostnadsdrivande i verksamheten och löneglidningen under 2020. 
 

Mkr Utfall 2020 Årsbudget 2020 Avvikelse 2020 

Statsbidrag 31,0 26,3 4,7 

Övriga intäkter 13,4 10,2 3,2 

Summa intäkter 44,4 36,5 7,9 

Personalkostnader -171,0 -160,2 -10,8 

Lokalkostnader -22,6 -22,0 -0,6 

Övriga kostnader -45,7 -44,7 -1,0 

Avskrivningar -4,2 -4,2 0,0 

Finansiella kostnader -0,3 -0,2 0,0 

Summa kostnader -243,5 -231,4 -12,4 

Summa Nettokostnader -199,0 -194,8 -4,5 
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Grundsärskola 

Grundsärskolan har ett underskott på -2.2 mkr. 

• - 1.2 mkr - grundsärskolan har under de senaste åren upplevt en kraftig volymökning. 
Volymökningen ska sättas i relation till en statisk budget. 

• -1 mkr beror på att särskolans fritidshem saknar extra resurser för elever med 
funktionsvariation. 

 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan går totalt med ett överskott på 4.5 mkr. Detta beror på: 

• +4.3 mkr - interkommunal ersättning. Denna ersättning är lägre än förväntat och beror 
på att elever, i åldersspannet 16-19 år, i den interkommunala gymnasieskolan inte går i 
verksamheten. 

• +0.2 mkr - kommunal gymnasieskola (IM, individuella programmet). 

 

Mkr Utfall 2020 Årsbudget 2020 Avvikelse 2020 

Statsbidrag 1,4 1,3 0,1 

Övriga intäkter 5,3 4,0 1,3 

Summa intäkter 6,7 5,3 1,5 

Personalkostnader -9,6 -8,4 -1,2 

Lokalkostnader -0,9 -0,9 0,0 

Övriga kostnader -73,3 -77,8 4,3 

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader -83,8 -87,1 3,1 

Summa Nettokostnader -77,1 -81,9 4,5 

  

Gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan har ett underskott på -1.1 mkr. Detta beror på att volymerna ökar 
konstant. 
 

Grundläggande vuxenutbildning 

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) går med ett litet underskott, -0.1 mkr.  Detta beror 
på personalkostnader 
 

Gymnasial vuxenutbildning 

Gymnasial vuxenutbildning går med ett överskott på +1.5 mkr. Detta beror på: 

• +1.1 mkr - ej köpt in så mycket utbildning som det har funnits avsatta resurser till 
samt att statens krav på medfinansiering har ändrats under året. 

• +0.4 mkr - sänkta personalkostnader  
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Särskild vuxenutbildning 

Särskild vuxenutbildning går med ett underskott på -0.2 mkr. Detta beror på 
personalkostnader. 

Svenska för invandrare 

Svenska för invandrare SFI har ett underskott om -0.1 mkr. Detta beror på personalkostnader i 
verksamheten. 
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Analys av investeringsredovisning 
 

Investeringsprojekt (mkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Central administration 0 -0,2 0,2 

Kulturskolan -0,2 -0,3 0,1 

Fritidsgårdar -0,1 -0,1 0,0 

Öppen förskola 0 -0,1 0,1 

Förskola -2,0 -2,6 0,6 

Fritidshem 0 0 0 

Grundskola -2,8 -8,0 5,2 

Grundsärskola 0 -0,1 0,1 

Gymnasial vuxenutbildning -0,1 -0,2 0,1 

Summa nettokostnader -5,2 -11,6 6,4 

    

Stora delar av de positiva avvikelserna inom förskola och grundskola kan härledas till en ny 
redovisningsprincip för redovisning av IT-kostnader.  Verksamheternas digitala verktyg samt 
digitala läromedel redovisas sedan 2020 som en driftskostnad istället för som en 
investeringskostnad. Även investeringar såsom inventarier ny idrottshall på Tingdalsskolan 
har skjutits på framtiden. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 
Centrala resursenheten (CRE) är en organisation som består av flera olika verksamheter; 
elevhälsa, pedagogiskt mediacentrum (PMC), familjecentralernas pedagogiska del samt 
fältverksamhet. 
Den centralt organiserade elevhälsan består av 6,0 skolkuratorer, 2,0 skolpsykologer, 5,0 
skolsköterskor, 1,0 talpedagog samt 1,0 logoped. 
PMC är bemannat med 1,0 IKT-samordnare, 1,0 specialpedagog samt 1,0 IKT-pedagog. 
Öppen förskola har 2,0 pedagog som under våren var fördelat på tre personer samt 
samordnare för familjecentralerna på 0,3. När en medarbetare gick i pension har vi 1,7 
pedagog och 0,3 samordning för familjecentralerna fördelat på två personer. 
Fältverksamheten har under våren var bemannad med 2,0 fältsekreterare. Fr o m höstterminen 
har vi haft endast 1,0 fältsekreterare då vi inte har tillsatt den vakans som uppstod. 
Elevhälsa 
Elevhälsans uppdrag är att utifrån det medicinska, psykologiska, psykosocial och 
specialpedagogiska perspektivet främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. 
Den centrala elevhälsan är en stödfunktion till förskolor och skolor. Elevhälsans uppdrag 
regleras i Skollagen (2010:800). 
Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att 

• främja elevers lärande, utveckling och hälsa 
• förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter 
• bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa 

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att 

• bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 
• undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa 
• uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem 
• uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa 
• bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd 

Öppen förskola 
Öppna förskolan är en resurs för barnfamiljerna i närsamhället/bostadsområdet som bidrar till 
att det sociala nätverket kring barn och föräldrar stärks. Verksamheten samverkar med 
barnhälsovården och socialtjänsten för att bidra till att föräldrars behov av hälsofrämjande 
insatser, social service, information och stöd tillgodoses. Öppna förskola samverkar även med 
övrig förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och/eller skolan för att underlätta barnens 
övergång från den öppna förskolan till dessa verksamheter. Syftet med samverkan är att 
barnen ska uppleva kontinuitet och sammanhang i tillvaron. 

• Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den 
kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. 

• Verksamheten bygger på en helhetssyn på barns utveckling och lärande och utgår ifrån 
att det finns ett samband mellan barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella 
utveckling. 

PMC 
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PMC är en stödfunktion till förskolor och skolor. De står för spetskompetens, 
omvärldsbevakning, råd och stöd och kompetensutveckling till våra verksamheter inom 
området IKT och digitala verktyg. PMC:s skoldatatek erbjuder verksamheterna kompetens 
inom specialpedagogik kopplat till digitala verktyg kring elever med bl a skriv-, läs- och 
matematiksvårigheter. PMC ansvarar även för riktat stöd till kommunens elever med 
hörselnedsättning. 
Fältverksamhet - mobila teamet 
Arbetet, som är hälsofrämjande och förebyggande, är i första hand riktat mot ungdomar i 
åldrarna 12-20 år och innefattar bland annat uppsökande verksamhet på skolor och 
fritidsgårdar, gruppverksamhet samt fältarbete på helger, veckoslut och vid olika 
arrangemang. Nära samarbete med polis och socialtjänst är en viktig del i arbetet. 

Måluppfyllnad 

Hållbart samhälle 

Kommentar 

Utifrån centrala resursenhetens perspektiv handlar hållbarhet om att ständigt utveckla och 
förhålla sig till den omvärld man befinner sig i, göra bra och välgrundade val för såväl 
individ, grupp och organisation som för omvärld och miljö. Det arbete som utförs vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Ett hållbart förhållningssätt präglar alla verksamheter. 

Se 1.2.1. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Data från exempelvis hälsoenkäter, 
levnadsvaneundersökningar, 
trivselenkäter mm analyseras  Påbörjad 

Central resursenhet 
Central resursenheten 

Arbetet är påbörjat men analysarbetet 
har tyvärr kommit på skam i och med 

pandemin. . 
Trivselenkät under coronapandemin 

genomfördes gentemot åk 7-9. 
Sammanställdes av utvecklingsstrateg. 

Hälsoenkäter åk 1, 4 och 7 
genomförda men ej analyserade. 

På familjecentralerna har man 
genomfört föräldraenkäter, 

självskattningar bland personalen samt 
kvalitetsmätning, vilka har analyserats 

i familjecentralsteam och styrgrupp. 
Resultaten ligger till grund för 
planering, genomförande och 

utvärdering för familjecentralerna 

Alla enheter ska miljöcertifieras minst 
två gånger under mandatperioden  Utgått Ej aktuellt för CRE:s verksamhet 

Systematiskt värdegrundsarbete  Utförd 

Central resursenhet 
CRE är en stödfunktion som arbetar 

aktivt för att främja ett klimat där alla 
barn och elever känner sig trygga och 

respekterade och allas lika värde 
betonas. Principen ur 
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Årsredovisning 
Central resursenhet 

Aktiviteter Status Kommentar 
Barnkonventionen om barnets bästa 
och barnets rätt att uttrycka åsikter i 
alla frågor som rör barnet är viktig i 

det arbete vi utför. 
Arbetet ser olika ut på enheterna där 
vissa skolor har värdegrundsarbete i 

schemat medan andra enheter har liten 
eller ingen systematik. 

Kuratorerna har arbetat med Nätetik i 
olika årskurser, arbete med 

trygghetsteam och trygghetsvärdar, 
Friendsarbete, klasspecifika insatser 

kring arbetsklimat och trivsel, kill- 
och tjejgrupper mm 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

Kommentar 

Centrala resursenhetens insatser utgår från att på olika sätt och mot bakgrund av olika 
perspektiv försöka understödja en så god utveckling som möjligt för våra barn och unga 
utifrån deras förutsättningar och förmågor. 
Forskning visar att om man lyckas i skolan mår man bra och omvänt. Får våra barn och unga 
rätt stöd och utmaningar i förskola och skola har de goda förutsättningar att nå 
kunskapsmålen. Godkända betyg i årskurs 9 är också väldigt avgörande för våra ungas 
framtid. 

 

Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli självständiga individer med hög 
tilltro till sin egen förmåga. 

Se 1.2.2 

Aktiviteter Status Kommentar 

Erbjuda lättillgängligt stöd  Utförd 

Familjecentralerna 
Familjecentralerna erbjuder ett 

lättillgängligt stöd vad gäller BVC, 
social rådgivning och öppen förskola. 

Verksamheten finns vanligtvis i de 
olika kommundelarna och samtliga 

barnfamiljer i kommunen nås via 
BVC. Familjerna känner sig välkomna 

till verksamheten och besöksantalet 
var högt (i genomsnitt 18,6 

besökare/öppetdag) fram till dess att 
de öppna förskolorna hastigt stängas 

ned under våren på grund av 
pandemin. 

I augusti återupptog öppna förskolan 
verksamhet i annan, coronasäkrad, 

utforming - se nedan. 
Lättillgängligt stöd via 

Familjecentralerna 
• Familjecentraler finns 

tillgängligt i de olika 
kommundelarna. 

• Alla får plats. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

• Erbjuder varierade 
öppettider. 

• Samtid BVC och Öppen 
förskola. 

• Alla Åstorps kommuns 
familjer nås via BVC. 

• Ständigt uppdaterad 
kalender med info om 

dagens program på 
kommunens hemsida. 
Kalendern är mycket 

uppskattad och välbesökt. 
• FC erbjuder ett gott 

samtalsklimat, föräldrarna 
får bekräftelse av 

personalen, föräldrarna 
uppmuntras att vara en 

resurs för varandra. 
Personalen arbetar med 

samspel och anknytning. 
• FC-teamet hjälps åt och ger 

stöd åt familjerna att kliva 
över tröskeln till ÖF. 

Personalen underlättar för 
att föräldrarna ska kontakta 
de olika yrkeskategorierna. 

FC erbjuder kompletterande 
insatser där det behövs och 
det fungerar mycket bra de 

dagar då de sociala 
rådgivarna finns på plats. 

• FC-teamet uppmärksammar 
och identifierar familjernas 

behov. Detta är ett inarbetat 
arbetssätt. Teamet arbetar 
mycket bra tillsammans, 

samråder och konsulterar 
varandra. Men sen finns det 
för lite social rådgivning för 
att arbeta vidare med riktade 

insatser på FC. 
• Erbjuder föräldrakurser 

Aktivt Föräldraskap både 
dagtid och kvällstid. 

• Erbjuder föräldrakurser 
”Föräldraskap i Sverige” för 

utrikesfödda föräldrar i 
samarbete med BRIS. 

För att kunna erbjuda ett lättillgängligt 
stöd även under pandemin har: 
• de öppna förskolorna haft 

dagliga tips till föräldrar på 
hemsidan för att hålla 

kontakt samt ge råd om vad 
de kan göra med sina barn 

då de måsta tillbringa 
mycket tid hemma. Tipsen 

handlar om 
mellanmålsförslag, 

uteaktiviteter, pyssel, lekar, 
rim/ramsor och sånger. 
Ambitionen hr varit att 

skapa aktiviteter som 
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Aktiviteter Status Kommentar 

främjar anknytningen 
mellan förälder och barn. 
• ny uppdaterad text på 

hemsidan lagts ut 
• stöd och kontakt till 

föräldrar via mail, mess och 
telefon erbjudits. Ett 

instagramkonto har öppnats 
där information löpande 

uppdateras, vilket är väldigt 
uppskattat. 

• I början av höstterminen 
återupptogs verksamheten 
om än i annan utformning. 
Inställningen var "ställ inte 
in, ställ om". För att kunna 
arbeta mot våra mål under 

rådande omständigheter har 
öppna förskolan skapat en 

tillgänglighet genom att 
erbjuda utevistelse, närvaro 

av pedagog före och efter 
BVC-besök och digitala 

lösningar med 
föräldraträffar och 

sångstunder. 
  

Stärka det sociala nätverket runt barn 
och vårdnadshavare  Utförd 

Familjecentralerna 
På familjecentralerna möts 

kommunens småbarnsfamiljer, lär 
känna varandra och bildar nätverk. 

Personalen har ett medvetet 
arbetssätt för att välkomna samtliga 

besökare och bygga broar mellan 
familjerna. Det bildades många nya 

nätverk i början av året. 
Barnafödandet var stort och många 

nya besökare kom till de öppna 
förskolorna. Pandemin satte ett 

stopp för allt detta. Inga nya 
nätverk mellan de som fött barn och 

de som är nyinflyttade har bildats 
via de öppna förskolorna på 

familjecentralerna sedan pandemin 
bröt ut. 

Arbete för att stärka det sociala 
nätverket 

• FC erbjuder ett gott 
samtalsklimat och 

föräldrarna uppmuntras att 
lära känna varandra och vara 

en resurs för varandra. 
• Personalen uppmuntrar 

familjerna till att bygga 
broar för gemenskap genom 

arbetssätt och aktiviteter. 
• Flertalet föräldrar anser att 

de via Familjecentralerna 
bildar nätverk som är 

bestående under många år 
framöver. De blir delaktiga i 

samhället och känner sig 
”hemma” i området och 
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Aktiviteter Status Kommentar 
kommunen. 

• Nyinflyttade familjer 
upplever att de via FC lär 

känna nya familjer och 
kommer in i 

samhällsgemenskapen. 
För att kunna stärka nätverksbildandet 

även under pandemin har 
• familjer uppmuntrats att 

försöka hålla kontakt med 
varandra via mail, mess och 

telefon. En del har träffats 
utomhus och under hösten 

har även digitala 
gruppträffar erbjudits. 

• det via öppna förskolan 
arrangerats gruppträffar 

utomhus i form av 
lekplatsträffar, 

barnvagnspromenader och 
utflykter. Under en kort 

period fanns det även 
möjlighet att träffas i små 

grupper inomhus. Detta 
mottogs väl och var ett 

efterlängtat inslag i 
familjernas vardag. 

• digitala möjligheter skapats 
föra att föräldrar skulle 

kunna "träffas". 
  
  

Vara ett kunskaps- och 
informationscentrum  Utförd 

Familjecentralerna 
Kunskap och information sprids på 

familjecentralen genom 
information, föreläsningar, kurser, 

diskussioner både i föräldragrupper 
men även i de dagliga samtalen med 

föräldrarna. Professionerna inom 
FC-teamet håller i en del 

information, men även externa 
föreläsare bjuds in.  

Läkare finns med vid 
informationsstunder de dagar de 

finns med i verksamheten. Det kan 
handla om praktiska workshops, 

dialogsamtal, brainstorming kring 
ett tema och även föreläsningar. 

Familjernas behov och önskemål 
styr innehållet samt BHVs manual 
för föräldragrupper. Innehållet är 

väldigt varierande. Det kan handla 
om allt från att laga smakportioner, 
information om barnkonventionen, 
tandvård, nätvanor och relationer 

till barnsäkerhet och 
familjeekonomi. Fram till 

pandemins utbrott bedrevs dessa 
kunskaps- och informationsstunder 

på familjecentralerna och var 
mycket välbesökta. Efter corona-
utbrottet har BVC-sköterskorna 

kunnat ge den medicinska 
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Aktiviteter Status Kommentar 
supporten via barnhälsovården, 

men all övrig information och 
kunskap via familjecentralerna har 
uteblivit. Till de sociala rådgivarna 
har det gått att boka samtal för råd 

och stöd. 
Under hösten har personal från 

öppna förskolan till viss del kunnat 
sprida information via de digitala 

träffarna. Det har dock inte gått att 
nå ut till en lika bred målgrupp som 

när verksamheten är igång som 
vanligt. Tyvärr har det ju inte heller 

gått att hålla några 
föräldraskapskurser. Några har 

påbörjats men tyvärr inte kunnat 
avslutas pga pandemi. 

Kunskap och information 
Information och kunskap har 
förmedlats och diskuterats i 

föräldragrupper i början av året. Det 
finns mer att utveckla för att stötta 

enskilda familjer för att få kunskap 
och information. 

Informations- och temastunder som 
har erbjudits i början av året 

• Barnkonventionen. 
• Hjärtstartare – säkerhet. 
• Säkerhet – om det börjar 

brinna. 
• Nyttiga mellanmål för 

småbarn. 
• Smakportioner för baby. 

• Rim och ramsor för babyn. 
• Sångstunder. 
• Babymassage. 

• Familjekonstellationer – vad 
är en familj – 

regnbågsfamilj. 
• Viktiga personer i familjen – 

både släkt och vänner – 
släktträd. 

• Kärlek i familjen, kärlek till 
barnet – alla hjärtans dag 

tema. 
• Föräldrarollen. Roller i 

familjen. 
• Anknytning – samspel. 
• Babylek – barnets första 

lekar. 
• Pyssel – saker att göra 

tillsammans. 
• ”Badkarskul” – lek och 

samspel. 
• Tal- och språkutveckling, 

babyn med logoped. 
• Tal- och språkutveckling, 

småbarn med logoped. 
• TAKK-tecken som 
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Aktiviteter Status Kommentar 
kompletterande 

kommunikation. 
• Barns motoriska utveckling 

– hinderbanor. 
• Gymnastik och rörelse. 
• Ekonomi – att göra en 
budget – ekonomiska tips. 

• Info om Active 
Parenting/Aktivt 

Föräldraskap. 
• Barnolycksfallskurs. 

• Bokstart med 
banbibliotekarie. 

• Bokmys med bibliotekarie. 
Samarbete med andra aktörer 

Mycket samarbete hade inletts och var 
inbokat under året både med 

folktandvård, förskola, bibliotek, 
talpedagog/logoped, budget- och 

skuldrådgivare, barnfotografering med 
mera. En del hann genomföras men 

mycket fick avbokas och skjutas upp. 
Nytt samarbete med både NTF och 

ABF hade inletts angående 
information till föräldrar, men detta 

fick avstanna på grund av pandemin. 
Samarbete med familjebehandlare i 

både Åstorp och Perstorp kring lån av 
lokaler fick också pausas. 

För att kunna vara ett kunskaps- och 
informationscentrum även under 

pandemin har: 
• familjer uppmuntrats att 

försöka hålla kontakt med 
varandra via mail, mess 

telefon för samtal 
• hemsidans 

evenemangskalender dagliga 
tips med aktiviteter och även 

kunskap och information 
• när träffar har kunnat hållas 

fysiskt personalen erbjudit 
teman och stöttning i 

föräldraskapet 
• ett instagramkonto öppnats 

för familjecentralerna, vilket 
löpande uppdateras. 

• digitala träffar genomförts 
under hösten 

Skapa arbetsformer där vårdnadhavare 
och barn är delaktiga  Utförd 

Familjecentralerna 
På familjecentralerna sker ett 

kontinuerligt arbete med att fånga 
upp familjernas behov och 
önskemål. Det bjuds in till 
planeringsträffar. Enkäter 

genomförs regelbundet. Personalen 
är lyhörd och har en dialog med 

familjerna. Året startades upp med 
insamling av föräldrarnas önskemål 
och behov av hur det ska arbetas på 

familjecentralerna. 
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Aktiviteter Status Kommentar 
Planeringsmöten med föräldrar 

kring vårens verksamhet 
genomfördes och aktiviteter 

startades upp. Utöver önskemål om 
aktiviteter önskar föräldrarna även 

mer öppet samt mer varierande 
öppettider, som sena 

eftermiddagstider, helg- och 
kvällstider. Detta är svårt att 

förverkliga på grund av att resurser 
inte finns. Det finns även föräldrar 

som önskar öppet för mer riktad 
verksamhet och stöd i mindre 

grupper. Tyvärr har detta inte 
kunnat genomföras. Men kanske det 

kan bli verklighet då 
socialförvaltningen önskar förlägga 

mer av sin verksamhet ute på 
familjecentralerna.  

FC-teamet arbetar kontinuerligt för att 
göra familjerna delaktiga och försöka 

ta reda på hur de vill att verksamheten 
ska utformas 

• Planering med föräldrar om 
vårens verksamhet 2020 

• Samtal kring aktiviteter, 
gemensam planering med 

föräldrar och barn 
• Samtal/önskemål kring 

inköp av material 
• Önskemål och planering av 

gemensam utfärd till 
hembygdsparken 

• Föräldraenkät genomförs 
minst en gång/år och 

kontinuerliga utvärderingar 
efter aktiviteter. 

Delaktighet – men inte alltid 
genomförbart 

• Önskemålen är många och 
varierande. Personalresurser 

och ekonomi sätter ibland 
gränser för vad som är 
möjligt att genomföra. 

• Ständigt önskas att det är 
mer öppet och det erbjuds 

även öppet på sen 
eftermiddag och ibland 

familjeaktivitet på kvällstid. 
• Det önskas även möjlighet 

för stöd i mindre grupper. 
En del familjer har svårt att 

delta i de stora grupperna 
och behöver en mer riktad 

verksamhet. 
För att kunna skapa arbetsformer där 
föräldrar och barn är delaktiga även 

under pandemin har: 
• familjer uppmuntrats att 
försöka höra av sig via mail, 

mess telefon för att skriva 
om vad de vill ha tips om på 

hemsidan. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

• föräldrar kommit med 
önskemål om innehållet i 

verksamheten så snart den 
kan starta upp igen – både 

utomhus och inomhus. 
• föräldrar bjudits in i uppstart 

av digitala träffar för att 
tillsammans med personal 

diskutera och utforma 
träffarna tillsammans. 

• vi ständigt hörsammat 
föräldrarna i de medier vi 

använder oss av.  
Elevhälsa 

Elevhälsan arbetar alltid för att göra 
elev och vårdnadshavare delaktiga 

kring de insatser som görs kring 
eleven. Tillsammans når man längre i 

arbetet kring eleven, under 
förutsättning att skola och 

vårdnadshavare har samma mål. 

Ha ett gott bemötande och erbjuda god 
service  Utförd 

Familjecentralerna 
Familjecentralsteamet arbetar 

ständigt med att erbjuda en god 
service samt möta alla familjer och 

individer med stor respekt. 
Barnkonventionen ligger till grund 

för arbetet och genomsyrar 
förhållnings- och arbetssätt. 

Dagligen möts alla besökare av ett 
välkomnande. Föräldrar och barn 

känner sig sedda och bekräftade. 
Detta har dock avstannat under 

pandemin då öppna förskolan inte 
längre finns på plats och välkomnar 

alla. BVC har tagit emot enskilda 
bokade besök. En förälder med ett 

barn i taget. 
Gott bemötande och god service 
• Besökare hälsas dagligen 

välkomna. Alla blir sedda 
och bekräftade. 

• Nya besökare visas runt i 
lokalerna. Personal och 

föräldrar presenterar sig. 
• Personalen använder ett 

gemensamt 
förhållningssätt/arbetssätt 
utifrån anknytningsteorier 

och barnkonventionen. 
• Familjecentralerna arbetar 

med Active Parenting/Aktivt 
föräldraskap vilket 

genomsyrar 
förhållningssättet. 

• Det planeras för en kurs i 
Aktivt Ledarskap i 

personalteamet så att hela 
teamet arbetar med ett 

gemensamt förhållningssätt 
och ledarskap. 

För att kunna ha ett gott bemötande 
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Aktiviteter Status Kommentar 
även under pandemin har: 

• familjer uppmuntrats att 
försöka höra av sig via mail, 

mess telefon för att skriva 
om vad de vill ha tips om på 

hemsidan 
• hemsidans text uppdaterats 

för att vara tydligare och 
mer informativ 

• familjecentralerna startat ett 
instagramkonto som löpande 

uppdaterats 
• de enskilda möten som skett 

lett till att fler familjer fått 
enskild tid och blivit sedda 
och lyssnade på (Pedagog 

På Plats - vid inbokade 
BVC-besök) 

Elevhälsa 
Under det gånga året med Covid-19 
har man varit följsam utifrån behov 

och varit öppen för nya lösningar för 
att upprätt hålla en god service. Man 

har varit tillgänglig såväl på skolorna 
som via andra 

kommunikationskanaler. 

Vara en arena för integration och 
samhällsinformation  Utförd 

Familjecentralerna 
Familjecentralerna är för många 

nybildade familjer den första 
kontakten när det gäller den service 

som finns för barnfamiljer i 
kommunen. Samhällsinformation 
för den nyblivna familjen söks på 

familjecentralernas hemsida. Även 
annan information som rör 

barnfamiljer kan vara av intresse. 
Familjer kommer till 

familjecentralerna med frågor om 
var de får kontakt och information 

och samhällsservice. Det kan handla 
om ekonomi, bostäder, 

försäkringar, förskolor, skolor, 
sjukvård, SFI med mera. Externa 

aktörer har bjudits in för att 
informera om andra verksamheter i 

samhället, som till exempel 
folktandvård, bibliotek, 

förskolechefer, budget och 
skuldrådgivare.  

Familjecentralerna är även en 
arena för integration. På 

familjecentralernas öppna förskolor 
möts nybildade familjer och 

nyinflyttade familjer från andra 
kommuner och andra länder. Nya 

nätverk bildas och integration 
skapas.  

För att ge bra information har 
familjecentralernas hemsida 

uppdaterats. Den går att översättas 
till olika språk. Med tanke på 

integration har det startats kurser i 
”Föräldraskap i Sverige” och medel 
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har beviljats för att kunna anställa 

en kulturtolk på Hagapunkten. Hen 
startade i höstas och har trots 

pandemin skapat kontakt med 
många nyanlända. 

Det talas mycket om integration och 
jämställdhet på samtliga 

familjecentraler. Mycket mer kan 
utvecklas både var gäller 

integration och 
samhällsinformation. Det har talats 

om att införskaffa skärmar för 
”rullande” samhällsinformation i 

entréerna, vilket visade sig vara för 
dyrt för att genomföras. Även 
pekskärmar för att söka egen 

information är något som skulle 
kunna utvecklas. 

FC bedriver en bred samverkan med 
andra aktörer – samhällsinformation 

• Andra aktörer bjuds in för 
samhällsinformation till 

exempel biblioteket/projekt 
bokstart, budget och 

skuldrådgivare, 
folktandvård, barnmorska, 

sjukgymnast, dietist, 
förskolechefer/info om 

förskolan, studiebesök på 
förskolorna. 

• Samarbete med biblioteket 
kring ”bokmys för 
barn/föräldrar med 

bibliotekarie på öppna 
förskolorna” startades upp i 

början av året. 
Arena för integration 

• Cykelskola var tänkt att 
starta upp under våren för 

utrikesfödda föräldrar. 
• Integration under 

gemensamma aktiviteter 
såsom sångstund, lek och 

rörelse, gemensamma 
måltider, samtal och 

temastunder. 
• FÖS ”föräldraskap i 

Sverige” kurser för 
utrikesfödda föräldrar 

• Kulturtolk. 
Samarbetet med att andra aktörer och 

FCs verksamhet kan utvecklas mer. 
• Till exempel information om 

FCs verksamhet för 
personal/chefer på förskolor, 

skolor och inom 
socialförvaltningen. 

• Mer samarbete kring 
familjer med förskola/skola. 

• Mer samarbete med 
socialförvaltningen, både 
vad gäller förebyggande 
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Aktiviteter Status Kommentar 
arbete, men även där det 

finns insatser i familjerna. 
• Även i sociala medier kan 

FC marknadsföra sig mer 
• Samhällsinformation på FC 

om kommunens utbud och 
verksamheter via uppsatta 

skärmar är önskvärt. 
För att kunna vara en arena för 

samhällsinformation och integration 
även under pandemin har: 
• familjer löpande fått 

information via 
familjecentralernas hemsida 

och instagramkonto  

Minst sex aktörer som ska förmedla 
hälsoinformation till vårdnadshavana 
ska besöka familjecentralerna  Utförd 

Familjecentralerna 
Som nämnts tidigare har ju pandemin 

ställt till det för verksamheten. Vi 
hann emellertid att genomföra en hel 

del aktiviteter på trots allt. 
• Tal- och språkutveckling, 

babyn med logoped. 
• Tal- och språkutveckling, 

småbarn med logoped. 
• TAKK-tecken som 

kompletterande 
kommunikation med 

logoped 
• Ekonomi – att göra en 

budget – ekonomiska tips 
med budget- och 

skuldhandläggare 
• Barnolycksfallskurs Rädda 

Barnen 
• Bokstart med 

barnbibliotekarie 
• Bokmys med 
barnbibliotekarie. 

Lämplig artikel från 
Barnkonventionen lyfts fram och 
kopplas till månadsteam  Utförd 

Familjecentralerna 
Året inleddes med att presentera årets 
fokusområde ”Barnkonventionen och 

barnets bästa i vår familj” för 
familjerna både via hemsida och i 

verksamheterna. Familjerna 
involverades i temat och var delaktiga 

med förslag och planering av 
fokusområdet. Verksamheten startades 

upp och aktiviteter kring 
fokusområdes genomfördes. Allt detta 
fick tyvärr ett avbrott och avstannade 
då de öppna förskolorna stängdes på 

grund av pandemin. För att kunna 
hålla tag i fokusområdet trots 

pandemin gick familjerna information 
om barnkonventionen via hemsidan 

som har ett högt besökstal. 
Personalens arbetssätt genomsyras av 

barnkonventionen. 

Kontinuerligt arbete med att stärka 
elevernas självkänsla.  Utförd 

Centrala resursenheten 
Allt arbete CRE genomför utgår från 
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Aktiviteter Status Kommentar 
att vi ska bidra till att barn och unga 
mår bra och utvecklas så långt som 

möjligt utifrån sina förmågor och 
förutsättningar. I detta ingår att hjälpa 

eleverna mot en bättre självkänsla. 
Detta sker individuellt eller i grupp, 
åtgärdande eller hälsofrämjande och 
förebyggande. Det kan vara i direkt 

arbete gentemot den unge eller genom 
handledning/konsultation till annan 

personal. 
Kuratorerna arbetar ständigt med detta 

genom samtal, vägledning, 
gruppinsatser, värdegrundsarbete. Det 
handlar om att vara tillgänglig, synlig 

och visa att man bryr sig. Vara elevens 
stöd, ge hopp och visa respekt för 

elevens åsikter och val i livet. 
Många, sedan tidigare självklara 

insatser, har dock fått stå till sidan p g 
a smittspridning. 

Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytande över sin vardag i 
förskola, skola och fritidshem. 

CRE:s personal ska alltid beakta barnets/elevens bästa. Barnet/eleven ska vara delaktig i och 
ha inflytande över de insatser som genomförs. 

Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög tillgänglighet i utbildningen 
för alla barn och elever. 

Elevhälsans personal ska alltid beakta lärmiljön utifrån sina respektive professioner och 
förmedla denna kompetens till verksamheterna. 
Om vi skapar lärmiljöer som är tillgängliga för alla kommer vi att skapa utrymme att arbeta  
mer hälsofrämjande och förebyggande på gruppnivå istället för åtgärdande på indvidnivå. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Elevhälsan bidrar till goda lärmiljöer  Utförd 

Central resursenhet 
Genom utredningar, observationer och 

handledning/konsultation bidrar 
elevhälsans olika professioner med sin 

specifika kompetens till att utforma 
lärmiljöerna så att de på bästa sätt 

möter elevernas behov och 
förutsättningar. 

Diskussioner sker kring lärmiljöer 
men variationen mellan enheterna är 

stor. Pedagogernas delaktighet 
tillsammans med elevhälsan är en 

nyckelfaktor för att detta arbete ska bli 
gynnsamt. Det är avgörande att man 

har ett nära och prestigelöst samarbete 
och en ömsesidig respekt för 

varandras olika professioner och 
kompetens. 

  

Stödjande aktiviteter från elevhälsans 
personal  Utförd 

Central resursenhet 
I allt arbete elevhälsan gör på så väl 
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Aktiviteter Status Kommentar 
individ- som grupp- och 

organisationsnivå finns fokus på att 
hjälpa våra barn och unga att 

utvecklas optimalt utifrån sina 
förutsättningar och förmågor. 

Detta arbete måste, för att vara 
framgångsrikt, ske i nära samarbete 

med såväl pedagoger och övrig 
personal på våra förskolor och skolor 

som med skolledare. 
Socialtjänsten är  en viktig 

samverkanspart och samrådsmöten har 
öppnat upp för ett mer naturligt och 

nära samarbete mellan hem, skola och 
socialtjänst. 

Systematiskt arbete med 
frånvarotrappan  Utförd 

Central resursenhet 
När Frånvarotrappan används som den 

är tänkt kan man se positiva resultat. 
Det finns emellertid skillnader mellan 
skolområdena hur väl implementerad 

den är. Implementeringsarbetet 
fortsätter och en lyhördhet för 

eventuella förändringar i modellen 
finns. Kuratorerna och 

skolsköterskorna har ett särskilt ansvar 
att lyfta elever med avvikande 

frånvaro på varje EHT. 
Under året har det varit väldigt svårt 

att följa och att jobba systematiskt 
med frånvaron pga covid-19. Dock har 

vi uppmärksammat att de elever som 
redan innan pandemin hade hög 

frånvaro har haft ännu högre frånvaro 
under året. 

Vi har i Tryggare Åstorp påbörjat ett 
arbete för att ytterligare förbättra 

arbetet kring elevernas skolnärvaro. 
En modell för utökat samarbete mellan 

skola och socialtjänst samt ett bättre 
kartläggningsmaterial är under 

utarbetande. Detta kommer i 
förlängningen leda till en reviderad 

version av frånvarotrappan. 

Arbeta aktivt med SPSM:s 
värderingsverktyg för tillgänglig 
utbildning  Ej utförd  

En hälsosam livsstil präglar alla verksamheter. 

Såväl elevhälsa som familjecentralerna och fältsekreteraren har ett fokus på hälsofrämjande 
(hf) och förebyggande (fb) insatser. Även om vi fortfarande hamnar en hel del i åtgärdande 
insatser är mycket av det arbete vi gör hf/fb. Man kan märka ett ändrat mindset ute på vissa 
enheter från individfokus till ett gruppfokus och generella anpassningar och goda lärmiljöer. 
Den kanske tydligast riktade insats som görs kring en hälsosam livsstil är de hälsosamtal som 
genomförs med alla elever i åk 1, 4 och 7 då fokus är på en hälsosam livsstil. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Hälsofrämjande och förebyggande 
aktiviteter  Utförd 

Central resursenhet 
Talpedagog/logoped 
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Aktiviteter Status Kommentar 

• TRAS-utbildning till 
pedagoger i förskolan - fick 
tyvärr skjutas på framtiden 

pga pandemin 
• Handledning och 

konsultation  
• TAKK-kurs 

• Språkinformation på 
föräldramöten och på öppen 

förskola  
Mobila teamet 

• Besök i åk 6 angående 
ANDT 

• Gruppverksamhet 
• Sommaraktiviteter 

• Aktiviteter i samverkan med 
fritidsgårdarna 

Kuratorer 
• Gruppaktiviteter av olika 

slag, t ex nätetik, sex och 
samlevnad, friskvård 

• Frukostmöten tillsammans 
med elever 

• Hämta elever som inte 
kommer till skolan i hemmet 

• Deltagande på raster 
• Elevhälsokonferenser 

• Handledning och 
konsultation 

• Stöd till skolans ledning i 
utvecklingsarbete 

Psykologer 
• Handledning/konsultation 
• Insatser i klasser/grupper 

• Kompetenshöjande insatser 
till personal och elever som 

rör det psykologiska fältet 
• Medverkan på eht-möten 

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin 
undervisning. 

PMC är en stödfunktion i detta arbete. Deras kompetens kopplat till den pedagogiska 
verksamheten efterfrågas emellertid inte i den omfattning man önskar. 
Detta kommer vi att lägga extra fokus på under 2021 och kommer då att utgå från resultaten 
på de LIKA-enkäter som genomförts under hösten för såväl elever som lärare och skolledare. 
Detta analysarbete är påbörjat. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Elevhälsans personal bidrar genom att 
öka kunskapen om hjälpmedel och 
underlättande teknik  Utförd 

Central resursenhet 
Görs löpande både utifrån det 

förebyggande och hälsofrämjande 
perspektivet men även i det 

åtgärdande, t ex efter en utredning. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

PMC har utbildningsinsatser i fem 
steg till skolledare  Utgått  

I samverkan med skolledarna sätter 
PMC ihop behovsanpassade insatser 
för att höja den digitala kompetensen 
hos pedagoger  Utgått  

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet. 

Elevhälsans insatser bidrar indirekt till att nå målet. 

Andel av Åstorps elever i årskurs 9 som påbörjar sin gymnasieutbildning ska öka. 

Elevhälsans insatser bidrar indirekt till att nå målet. 

Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, hemkommunen, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

Elevhälsans insatser bidrar indirekt till att nå målet. 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

CRE har under de senaste åren haft en del personalomsättning. I de avslutningssamtal som 
hållits har man emellertid framhållit Åstorps kommun som en god arbetsgivare. 
Man kan generellt märka en större personalförflyttning mellan kommunerna i nordvästra 
Skåne vilket sannolikt kommer att fortsätta framgent. Detta är bekymmersamt framför allt för 
elevhälsan så dess professioner är väldigt svårrekryterade. I skrivande stund är dock samtliga 
tjänster bemannade med rätt kompetens. 

 

Bildningsnämnden är en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna 
genom bl.a. god arbetsmiljö, god ledarkompetens, professionell och personlig 
utveckling, konkurrenskraftiga löner och ändamålsenliga lokaler. 

• Med anledning av brist på lokaler finns det i vissa delar mer att önska avseende den 
fysiska arbetsmiljön vilket arbetats med en del under det gångna året. 

• Den psykiska arbetsmiljön påverkas i perioder av hög arbetsbelastning pga vakanser 
på en del tjänster och svårigheter med kompetensförsörjning 

• Omsättning i personalgruppen har lett till högre löner inom CRE 
• Fortbildningen under 2020 har blivit påverkad av pandemin men en del digitala 

utbildningar har genomförts. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Tillitsbaserat ledarskap  Utförd 

Central resursenhet 
Som ledare för Centrala resursenheten 

vill jag skapa en kultur baserad på 
tillit, öppenhet och ett tydligt barn-

/elevfokus. Lyhördhet och 
medledarskap är några nyckelord. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

Medarbetarnas prestationer ska lyftas 
fram och medarbetarna ska 

uppmuntras till att gemensamt leda 
olika processer. Detta kräver aktiva 

och ansvarstagande medarbetare samt 
goda relationer dem emellan. 

Aktivt arbeta med att minska 
sjukfrånvaron utifrån genomförd 
hälsostrategisk inventering.  Utförd 

Central resursenhet 
Hur våra medarbetare mår påverkar 
arbetsinsatsen, våra möjligheter att 

behålla och rekrytera kompetenta 
medarbetare samt kostnader för 

sjukskrivning och rehabilitering. 
Hälsan beror på ett samspel mellan en 

mängd olika faktorer. Vissa kan 
individen själv påverkan; andra ligger 

utanför individens omedelbara 
kontroll. Levnadsförhållanden såsom 

social och fysisk miljö, ekonomi, 
kultur, fritid mm påverkar vår livsstil. 

Generellt har CRE en god närvaro 
vilken under året varit något högre pga 

pandemin. 

Ekonomi 

Helår förenklad 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Summa intäkter 2,5 2,9 2,4 0,5 

Summa kostnader -15,6 -16,3 -16,8 0,5 

Varav personalkostnader -14 -14,7 -14,8 0,1 

Summa Nettokostnader -13,1 -13,5 -14,5 1 

Helår detalj 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Övriga interna intäkter 0 0 0 0 

Statsbidrag 2,2 2,6 2,2 0,4 

Övriga externa intäkter 0,2 0,3 0,2 0,1 

Summa intäkter 2,5 2,9 2,4 0,5 

Personalkostnader -14 -14,7 -14,8 0,1 

Lokalkostnader -0,8 -0,9 -0,8 -0,1 

Övriga interna kostnader 0 0 0 0 

Övriga externa kostnader -0,8 -0,8 -1,3 0,5 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -15,6 -16,3 -16,8 0,5 

Summa Nettokostnader -13,1 -13,5 -14,5 1 
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Centrala resursenheten har ett överskott på strax under 1 miljon 

• Statsbidrag för förstärkt elevhälsa beviljades 
o Ligger ej i budget. 

• Personalkostnader lägre än budget 
o Vakanser, sjukskrivningar och nedsättning i tjänst. Fälttjänst har t ex varit 

vakant sedan i höstas pga oklarhet kring huruvida tjänsten fortsättningsvis 
skulle finansieras. I dialog med fc valde vi att avvakta 

• Övriga kostnader lägre än budget 
o Huvudanledningen till detta är pandemin. Mycket har ställts på vänt, ingen 

fortbildning, inga konferenser osv. 
• Lokalkostnader 

o Avvikelse pga av att man inte får täckning för hyreshöjningar på Hagapunktens 
familjecentral samt pga larmkostnader 

Förskola 

Avvikelse +0,1 mkr 
Lägre personalkostnader för psykologer pga en tids vakans samt lägre lön för PTP-psykolog 

Öppen förskola 

Avvikelse -0,2 mkr 
Avvikelsen på öppen förskola beror helt och hållet på att budgeten för verksamheten inför 
2020 var för snäv. Under året som gått har personalresursen gått från totalt 2,3 tjänster till 2,0 
i och med en pensionsavgång. Då har inte kulturtolken räknats in. Kostnaden för denna 
finansieras helt med medel från Länsstyrelsen t o m den 31 dec 2021. Verksamheten går inte 
att driva med mindre än de 2,0 tjänsterna som finns i dagsläget. 

Grundskola 

Avvikelse +1,1 mkr 
Avvikelsen beror på beviljat statsbidrag för förstärkt elevhälsa, på vakanser, sjukskrivningar 
och nedsättningar i tjänst. T ex har inte en vakantfälttjänst tillsatts under hösten då det fanns 
oklarheter kring fortsatt finansiering. I dialog med fc har beslut tagits att avvakta med 
rekrytering. 
Pandemin har också inneburit lägre externa kostnader eftersom mycket har satts på vänt. 
Ingen fortbildning, inga konferenser osv. 

Investeringar 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Investeringsinkomst 0 0 0 0 

Investeringsutgift -0,2 -0,1 -0,7 0,6 

Nettoinvestering -0,2 -0,1 -0,7 0,6 

Under 2020 har i stort sett inga investeringar gjorts. Detta beror framför allt på att pandemin 
satt mycket av verksamheten på halvhalt. 
Många elever i behov av särskilt stöd klarar sig med verktyget som ingår i 1-1-satsningen. 
PMC har dessutom delat ut många verktyg de senaste åren, vilket lett till att det i nuläget är 
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ganska välförsett ute med digitalt stöd. I takt med att verktygen blir äldre måste nya inköp 
göras. 
Vad gäller övriga investeringsmedel hade höjd tagits för inköp av möbler och inredning vid 
en flytt av Hagapunktens familjecentral. Denna har ännu inte genomförts. Oklart när detta kan 
bli aktuellt. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 
Björnekullaskolan har ett elevantalet från på 473. Vi har 42 pedagoger och ca 20 övrig 
personal. Två skolledare, rektor och biträdande rektor. Biträdande rektor går 
rektorsprogrammet, 20 % av tjänst. 
Vår årsbudget sänktes så vi fick öka antalet elever/klass till över det antal på 20 som de allra 
flesta av våra klassrum är avsedda för. 
Åk 9 159 elever varav 15 räknas som nyanlända: 
Godkända i alla ämnen blev 66 % (55% 2019) 
Meritvärdet, genomsnittligt blev 212   (189 poäng 2019) 
Behöriga till yrkesprogram blev     87%    (79 % 2019) 
Inga nationella prov genomfördes under VT-20 p g a pandemin. 
  
Åk 8 VT -19 88 % behöriga i matematik 
Åk 9 VT -20 blev 94 % behöriga i matematik 
Fortsatt goda insatser gör att vi fångar upp dem i tid. 

Utmaning 2020/2021 
Vi minskade lärargruppen med två pedagoger och antal assistenter med 2. Den särskilda 
undervisningsgrupp, Björnelyftet, vi haft inne på skolan har tagits bort. 
Vi har inte ökat bemanningen för övrig personal ( skolledning, expedition, studie- och 
yrkesvägledning, spec.lärare, service o s v) vilket medfört en ökad arbetsbelastning för dessa 
professioner. 
Större klasser innebär att laborationer i NO-salarna är riskfyllda och vissa demonstrationer 
uteblir då lärarna ofta väljer att flytta till ett annat klassrum. 
Behöriga i åk 9: 
2018 pojkar 81%, flickor 86% 
2019 pojkar 74%, flickor 84% 
2020 pojkar 87%, flickor 86% 
Utmaning i kommunen och för övrigt i hela landet och västvärlden är pojkarnas sämre 
skolresultat än flickornas. I år såg vi glädjande ett avvikande positivt resultat på 
Björnekullaskolan! 
•Lokalerna tillåter inte större grupper, färre men större klasser fr o m HT-20 
•Besparingar i budget äts upp av ökad timplan, ca 2 tjänst Ma, Mu, Idh, Bl 2590 minuter 
•Arbetsmiljön, underdimensionerade lokaler 
•Attraktiv arbetsgivare? 
Ekonomi: Timplaneökningen "åt" upp vår planerade besparing. De lärare som fick rest över i 
sin tjänstgöring p g a att klasserna gjordes större kan med hänsyn till behörighet inte ta andra 
lärares rester i tjänst. Detta gjorde att vi använder dem som resurs i klasser de är mentor för 
eller i undervisningssituationer där de kan hjälpa elever trots att de har andra 
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ämneskunskaper. 
Åtgärder för ökad måluppfyllelse: 
Översyn av specialpedagogiska insatser samt riktade speciallärarinsatser. 
Påbörjat arbete med att anpassa undervisningen samt ledarskapet i klassrummet. 
Studieteknik - för samtliga elever för att få alla att må bra, nå sina rimliga mål och genom 
struktur hitta balans i skolsituationen. Vi ser en ökning i psykisk ohälsa som i övriga 
skolvärlden. 

Verksamhetsplan: 
Ledningsdeklaration:Genom positiva möten mellan människor når alla längre på 
Björnekullaskolan 
Vision:Vi öppnar dörrar för framtiden 
genom att våra elever är väl förberedda, att på ett ansvarsfullt och demokratiskt sätt utveckla 
vårt samhälle. 
Mål: Vi skapar förutsättningar för eleverna att bli självständiga samhällsmedborgare med 
hög tilltro till sin förmåga. (Motiverade) 

Läsåret 2020-2021 
Organisation 
Skolan leds av rektor och en biträdande rektor. 
I skolans organisation ingår arbetslag bestående av mentorerna i klasserna. Målet för arbetet i 
arbetslaget är att skapa en likvärdig arbetsmiljö för lagets/skolans elever genom att 
skolgemensamma beslut gällande elevernas fysiska och psykiska välmående implementeras 
och utvärderas i det mindre sammanhanget som arbetslaget utgör. Arbetslagens uppgift är 
primärt att, i nära samarbete med EHT, arbeta med elevhälsa i klassrummet. Arbetslagens 
uppdrag är också att säkerställa att skolans Plan mot kränkande behandling följs. 
Organisationen består dessutom av ämneslag som har i uppdrag att skapa en likvärdig 
undervisning och där ämneslaget utgör grunden för den gemensamma 
undervisningsstrukturen i ämnena. Skolan har en styrgrupp som består av lagsamordnare för 
de fem pedagogiska arbetslagen, lagsamordnare för specialpedagogiska arbetet och SYV (som 
representerar övrig personal) samt skolledningen. 

Riktning på vårt arbete 
Effekten av vårt arbete ska leda till hög måluppfyllelse och att eleverna blir goda 
samhällsmedborgare. 

Systematiskt kvalitetsarbete/uppföljning 
Ämneslagen har nu ett bättre och tydligare system att analysera, utvärdera och åtgärda mål 
som ämnesarbetslagen sätter för högre måluppfyllelse i de olika årskurserna och ämnena. 
Detta görs kontinuerligt men ska utvärderas vid fyra tillfällen/läsår (efter skriftliga omdömen 
och betygssättning). Vi följer att detta sker digitalt och genom att närvara vid 
ämneskonferenser. 
Varannan vecka träffas skolans styrgrupp. Vid detta tillfälle rapporterar pedagogerna i 
styrgruppen vilken effekt arbetslagets/ämneslagets insatser har haft på elevernas lärande. 

Ledarhandlingar: 
Studieteknik 
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För alla elever för att minska stress, få struktur på skoldag, skolvecka och skolåret. Nå rimliga 
mål som de sätter upp. Tillit att kunna nå en livskvalitet. 

Ämneslag & arbetslag – Likvärdig skola/Likvärdig undervisning 
Arbetet innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan arbetslagets uppdrag och ämneslagets 
uppdrag. 
Arbetet inriktat på likvärdighet i undervisningen och anpassningar i klassrumsmiljön, både 
uppåt och neråt (arbetsnamn: Hyperflex) med det tydliga målet att skapa likvärdighet. 
Utvärdering och uppföljning av arbetet sker genom LoopMe. ( Inte kommit igång i nuläget) 
Arbetet kring detta behöver fortlöpa under minst två läsår för att kunna ge önskad effekt och 
vara totalt implementerat som mindset hos Björnekullaskolans pedagoger. 

Kärriärsskeppet – äg din egen resa 
Årkursspecifika aktiviteter som schemaläggs och följs upp. 
Övergripande mål är att öka motivationen hos eleverna. 
Ska ske genom att: 
Ge eleverna en god valkompetens d.v.s. hjälpa eleverna att göra medvetna och väl 
underbyggda val – att äga sin egen resa. Aktiviteter skapas till detta i samverkan SYV och 
undervisande lärare 
Förbereda eleverna på den framtida arbetsmarknaden. Göra dem medvetna om hur den ser ut 
nu och dess föränderlighet. Samverkan mellan SYV, undervisande lärare och ev. externa aktör 
AMK (arbetsmarknadskunskap). 

Digitaliseringsplan 
Planen är två-delad: 
Övergripande och ämnesgemensamt skall alla pedagoger undervisa i nätetik på det sätt som 
passar deras ämne eller på mentorstid. 
Den andra delen syftar till Digital likvärdighet där varje ämne/ämnesområde ansvarar för att 
eleverna både behärskar och hanterar de digitala verktyg som specificeras i planen. 

EHT – fortsatt arbete 
EHT arbetet är numera en fungerande del i Björnekullaskolans organisation. 
Det är dock viktigt att fortsätta utveckla arbetet mot: 

• Tydligare förebyggande arbete 
• Tydligare involvering i skolans pedagogiska utvecklingsarbete 

Biblioteket – Bibliotek i världsklass 
Arbete mot att åter få ett bibliotek i världsklass, en process som börjar under läsåre 

Måluppfyllnad 

Hållbart samhälle 
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Ett hållbart förhållningssätt präglar alla verksamheter. 

En utvärdering gjordes spontant vid friluftsdag för samtliga elever på skolan. Det märktes stor 
skillnad vad gäller t ex nedskräpning. Eleverna var synnerligen noga med att plocka upp efter 
sig vilket vi är övertygade beror på aktiviteter under andra dagar. Grön Flagg arbetar med hela 
skolan för detta. 
  

Aktiviteter Status Kommentar 

Anordna tävling  Utförd 
Utfördes med eleverna för att påvisa 
matsvinn och konsekvenser av detta. 

Grön Flagg  Utförd 

Skolan har tillsamman med eleverna 
haft aktiviteter som eleverna inom 

Grön Flagg-rådet planerat och hela 
skolan har varit engagerade. 

Sociala trygghetsgrupper och 
samarbetsövningar  Utförd 

Detta blev mest i åk 7 för att stärka 
sammanhållningen i klassen och sedan 

används detta som ett naturligt inslag 
när eleverna ska samarbeta och lära av 

och med varandra. 

Alla enheter ska miljöcertifieras minst 
två gånger under mandatperioden  Påbörjad 

Detta genomförs inom Grön Flagg för 
att med olika aktiviteter visa att alla 

arbetar för en hållbar utveckling i ett 
miljöperspektiv. Aktiviteterna har 

varit olika men t ex insamling av PET-
burkar på elevernas initiativ och 

ändrat utbud i kafeterian genomförts. 

Systematiskt värdegrundsarbete  Utförd 

På mentorstiden har arbetslagen haft 
återkommande värdegrundsarbete i 

klasserna. Vårt demokratiarbete 
genom klassråd, elevråd och 

elevrådsstyrelse fungerar mycket bra. 

I samverkan med kostenheten mäta 
och minimera matsvinnet inom alla 
förskolor och grundskolor  Utförd 

På olika sätt arbetar kostsvinnet 
uppmärksammats. 

Dialog med eleverna kring deras 
arbetsmiljö och studiero  Utförd  

Teater "Extreme"- ung utan pung  Utgått Utgått p g a pandemin. 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

 

Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli självständiga individer med hög 
tilltro till sin egen förmåga. 

Årets stora nya insats är studieteknik och struktur på elevernas skoldag, skolvecka och hela 
skolgång för att minska stress. Deras personliga mål och rimliga arbetsbelastning för att nå 
dessa följs upp enligt kalendariet på elevernas mentorstid. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Besök av kollega och skolledning  Utförd 

Skolledningen har inte systematiskt 
denna höstterminen besökt lärarna. 

Kollegor har på uppmaning av 
skolledningen eller på eget initiativ 

besökt varandra för att se olika 
lärsituationer. Resurstid för lärare som 
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Aktiviteter Status Kommentar 

innebär att de är i två i klassrummet 
har varit en ny åtgärd för att öka 

samarbetet men också hjälpa elever i 
undervisningssituationen i ordinarie 

klass. 

Utbildning i valkompetens  Utförd 

En plan finns och det dokumenteras 
specifikt vilka insatser som ska göras i 

undervisningen för respektive lärare. 
Arbetet är inte studie- och 

yrkesvägledarens utan hela skolans 
ansvar. 

Digitalkompetens via chromebook  Utförd 

Ständigt genomförs kompetenshöjning 
inom personalgruppen. T ex har vi ett 

gemensamt upplägg för att minska 
stressen när eleverna loggar in i Class 

room. 

Yrkescafé  Utförd 
Genomfördes under vårterminen för 

åk 9. 

Kontinuerligt arbete med att stärka 
elevernas självkänsla.  Utförd 

Samarbete inom klasserna och 
uppföljningar av uppsatta mål 

genomförs. 

Förebyggande elevhälsoarbete  Påbörjad 

För att börja elevhälsoarbetet i 
klassrummet har skolans 

elevhälsoteam och lärarna med hjälp 
av arbete i klasserna men även med 

studieteknik för att fler ska lyckas i sin 
skolgång. 

Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytande över sin vardag i 
förskola, skola och fritidshem. 

Årets stora nya insats är studieteknik och struktur på elevernas skoldag, skolvecka och hela 
skolgång för att minska stress. Deras personliga mål och rimliga arbetsbelastning för att nå 
dessa följs upp enligt kalendariet på elevernas mentorstid. 

Aktiviteter Status Kommentar 

klassråd, elevråd och 
elevrådsstyrelsearbete  Utförd 

Följer en mycket tydlig plan och 
genomförs enligt kalendariet. 

Teacher hearing  Utförd 
Genomförs vanligtvis i december men 

utgick p g a pandemin. 

Tillämpning av klassrumsrutiner  Utförd 

Alla lärare följer ett upplägg för 
lektionen med givna instruktioner för 

att öka likvärdigheten för eleverna 

Studieteknik  Påbörjad 

Ett tydligt kompendie konstruerades 
inför läsåret 20/21 för att genomföra 

tydlighet i skolarbetet för eleverna. 
Detta fortsätter. Eleverna ska känna 

mindre stress och få hjälp att 
strukturera en skoldag, en skolvecka 

och hela terminen för att nå sina mål. 
t ex färgade mappar i de olika ämnena 

för samtliga elever. 
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Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög tillgänglighet i utbildningen 
för alla barn och elever. 

Det vi gör förutom att eleverna arbetar i sina Chromebooks är en gemensam struktur i Class 
room där lärarna lägger ut sina planeringar och detta görs på liknanade sätt för alla så att 
igenkänningen är tydlig. Minskad stress och uppgivenhet är målet. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Arbete med hyperflex  Utförd 

Ämnesarbetslagen arbetar tillsamman 
med planeringar för att hitta anpassade 

uppgifter till elever vid behov. 

Likvärdig bedömning och rättssäker 
betygsättning leds av förstelärare  Utgått genomförd och utgått. 

LoopMe  Avslutad, delvis utförd 

Kommer att ta nya tag i detta 
utvärderingsverktyg under 2021. Det 

var olyckligt med sjukskriven 
utvecklingsstrateg och delvis satte 
pandemin käppar i hjulet för detta. 

Systematiskt arbete med 
frånvarotrappan  Utförd 

Vi har ständigt uppe frånvaron på 
elevhälsoteamets möten och 

arbetslagen rapporterar enligt 
kommunens frånvarotrappa. 

Arbeta aktivt med SPSM:s 
värderingsverktyg för tillgänglig 
utbildning  Utförd 

Våra speciallärare har fått igång sitt 
arbete effektivt, deltagit på digitala 

konferenser/utbildningar och kan 
använda SPSM`s värderingsverktyg 

för att följa vårt utvecklingarbete 

Frukost vid nationella prov  Utförd 

Inställda NP under vårterminen 2020 
och även 2021 har gjort att insatsen 

inte genomförts detta året. 

En hälsosam livsstil präglar alla verksamheter. 

Vi har ökat undervisningstiden i idrott och hälsa och följer timplanen. Detta har medfört 
tycker vi att intresset för rörelse och hälsa ökat bland eleverna. I detta ligger en nya 
problematik då vi ser ökad stress att uppfylla alla ideal samtidigt som skolan ska skötas. 
Vår satsning på att hjälpa eleverna med studieteknik och struktur i skolarbetet gör vi för att 
alla elever både de som behöver mer stöd i undervisningen men även de som satsar på väldigt 
höga betyg ska må bra. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Rörelseaktiviteter under skoltid  Avslutad, delvis utförd 

Spontant finns möjligheten i vår 
utemiljö och på fritidsgården men vi 

har inte hittat planerade aktiviteter 
fullt ut och med ledare som sköter 

detta. 

Stimulera fysisk aktivitet  Avslutad, delvis utförd Svårt att ha personal att sköta detta. 

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin 
undervisning. 

LIKA-verktyget och gemensamma strukturer för att all personal och alla elever är förtrogna 
med de digitala verktyg som krävs i nuläget, både inom skolan och för kontakter utanför. 
Källkritisk utbildning sker hela tiden. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

Digitalisering  Utförd 

LIKA används samt koppling till 
medarbetarsamtal för att säkerställa att 

all personal har kompetens att vara 
aktiv på rätt nivå för respektive 

yrkesgrupp digitalt. 
Gemensamma upplägg för lärarna i 

skolan digitala verktyg har gjorts. 

Classroom  Utförd 

Lärarna använder Class på ett för 
eleverna likvärdigt sätt. Detta för att 

undvika stress och "röra" när de ska ta 
sig an uppgifter. Aktualiserades vid 

planerineg för eventuell 
distansundervisning under 

vårterminen. 

Kompetensutveckling för pedagoger i 
förskola och grundskola  Utgått  

Andel elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) ska ligga 
över riksgenomsnittet. 

Meritvärdet för våra elever i åk 9 har ökat men är ständigt uppmärksammat utan att vi ska 
stressa eleverna utan uppmuntra dem för att öka deras självkänsla och tro på sig själva, då 
ökar meritvärdena. Studieteknik tror vi mycket på och anpassade uppgifter på rätt nivå. 

Meritvärdet i årskurs 9 för pojkar ska öka. 

Inför årets mål och åtgärder i respektive ämne har vi extra fokus på insatser för pojkarna, 
studieteknik är ett inslag och uppgifter på rätt nivå. 

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet. 

Vi har de senaste två åren sett en glädjande ökning av behörigheten till gymnasiet. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Synliggöra och följa elevhälsans 
arbete  Utgått 

Detta genomfördes förra läsåret och 
har nu en bra struktur. 

Samarbete arbetslag och EHT  Utförd 

De insatser vi gjort med samarbetet 
EHT och arbetslagen har utmynnat i 

ett arbete med studieteknik för 
eleverna. Struktur, kontinuitet och 

gemensamma åtgärder genomförs och 
fortsätter. 

Andel av Åstorps elever i årskurs 9 som påbörjar sin gymnasieutbildning ska öka. 

87% behöriga att börja gymnasiet. 15/159 elever nyanlända. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Implementering av ny plan för studie- 
och yrkesvägledning (nov 2019) samt 
uppföljning och utvärdering. 
Handlingsplan på enhetsnivå ska tas 
fram.  Utförd 

SYV-plan som innebär att alla lärare 
deltar aktivt för att eleverna ska få en 

bra inblick inför sina gymnasieval och 
yrkesval. 
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Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, hemkommunen, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

Flera nya duktiga lärare har anställts efter i viss mån "reklam" på god verksamhet och lugn 
arbetsmiljö. Några kommit tillbaka efter sejour i annan kommun. 

 

Bildningsnämnden är en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna 
genom bl.a. god arbetsmiljö, god ledarkompetens, professionell och personlig 
utveckling, konkurrenskraftiga löner och ändamålsenliga lokaler. 

Fortsätter med LOSAM, APT och skyddsronder. Medarbetarsamtal genomförs enligt plan. 
Ny personal som kommit tillbaka från annan kommun kommunicerar att de är nöjda med den 
struktur, delaktighet och lyhördhet som vi skolledare har och att de fram för allt är nöjda med 
arbetet i arbetslag och ämneslag. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  Utförd 

Fortsätter med LOSAM, APT och 
skyddsronder. Medarbetarsamtal 

genomförs enligt plan. 

Arbetslag och klassrum ses över inför 
20/21 för förbättra arbetsmiljön  Utförd 

Vi har under året 2020 fräschat upp 
korridorer och klassrum enligt en plan 
för att under loven succesivt förbättra 

arbetsmiljön för elever och lärare. 

Aktivt arbeta med att minska 
sjukfrånvaron utifrån genomförd 
hälsostrategisk inventering.  Utförd 

Denna aktiviteten var svår att 
utvärdera under rådande pandemi. 

Minsta infektion gjorde att personalen 
var hemma från arbetet. Väldigt låg 

sjukfrånvaro totalt förra året och något 
högre i år 3,16 %, pandemi och tydliga 
toppar i antal i mars och september när 
vi hade förkylningar som andra år inte 

lett till frånvaro, på gott och ont. 

Ekonomi 

Helår förenklad 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Summa intäkter 3,7 4,6 3,7 0,9 

Summa kostnader -44,8 -47,5 -45,2 -2,3 

Varav personalkostnader -33,4 -36,3 -34 -2,3 

Summa Nettokostnader -41,1 -42,9 -41,5 -1,4 
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Helår detalj 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Övriga interna intäkter 0 0,2 0 0,2 

Statsbidrag 3,2 3,9 3,2 0,7 

Övriga externa intäkter 0,5 0,6 0,4 0,2 

Summa intäkter 3,7 4,6 3,7 0,9 

Personalkostnader -33,4 -36,3 -34 -2,3 

Lokalkostnader -5,3 -5,3 -5,2 -0,1 

Övriga interna kostnader -3,4 -3,3 -3,6 0,3 

Övriga externa kostnader -2,7 -2,6 -2,3 -0,3 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -44,8 -47,5 -45,2 -2,3 

Summa Nettokostnader -41,1 -42,9 -41,5 -1,4 

Den överskridna budgeten redovisas ovan i vår beskrivning av verksamheten och svårigheten 
att i små klassrum göra större klasser trots att vi delvis gjort det.Timplaneökningen "åt upp" 
den besparing vi haft som mål. 
Behörigheten hos pedagogerna på högstadiet gör att det är svårt att få ihop tjänster som kan 
fyllas. T ex kan en matematik/NO-lärare ha en rest på 5-15 % i sin tjänst och en 
praktiskestetisklärare en rest på 5-15 % och de kan då inte slås ihop för att friställa en lärare 
helt. 
Vi är i stort behov av speciallärare och de är inte billiga att anställa. Vi har också under två år 
anställt kompetenta/behöriga lärare som vi är väldigt glada för men de har också ersatt lärare 
som hade lägre lön. 
Vi har tyvärr under året haft mer skadegörelse i form av glasskrossning. Detta sker under 
fritid och helger. Vi hade för avsikt att tillsammans med BFAB installera kameraövervakning 
men jag tog beslut att det är gemensamma insatser i kommunen för att hitta varför och när det 
sker och hitta positiva alternativ för att minska detta. Kameror hindrar inte och det är svårt att 
fälla, döma, straffa nog som det är. 

Fritidsgård 

Grundskola 

Investeringar 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Investeringsinkomst 0 0 0 0 

Investeringsutgift -0,5 -0,5 -0,6 0,1 

Nettoinvestering -0,5 -0,5 -0,6 0,1 

Symaskiner 
Cykelställ utökat med cykelställ för att blan andra elever i åk 6 
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Elevbord, utrusta en sal samt till NO-salarna 
Spisar till hemkunskapen 
Elevbord och stolar och kontorsstol 
Stolar och bord, Mobilskåp 
Kyl och frys, personalrummet 
Kombi skurmaskin 
Budget 400' använt ca 390' 
 

IT 
Projektorer till diverse undervisningssalar 
Interntelefonerna, helt nytt uppdaterat system för våra interntelefoner 
Keyboard till musiken 
Diverse ergonomisk utrustning till digitala arbetsplatser 
TV 
Chromebook 
Dell dator 
Smart learning suite 
Material till musiken 
Skrivare 
Vi hade planerat att köpa in nya datorer till personalen men det hängde upp sig då IT hade slut 
på de datorer som ska köpas in till personalen. Vi kunde köpa dyrare men det hade då 
budgeterats på 2021. 
Budget 200' använt 72' 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 
  
Året som gått: 
Under 2020 som gått har område centrum arbetat med sin ledningsorganisation. 
Grundsärskolan, modersmålsenheten och studiehandledningsenheten har tillkommit till 
området då Ann Karlsson gått i pension. En nu biträdande rektor har rekryterats till denna 
verksamhet. 
Både biträdande rektorerna för förskolorna har slutat. Kartarina Ottebrant gick i pension efter 
många år i kommunen och Malin Videkorp valde att gå vidare mot nya utmaningar efter ett 
antal år i kommunen. Efter dem har vi rekryterat nya chefer. 
Vi har även under året rekryterat en ny biträdande rektor till Rågenskolan. 
Under året har väldigt många nya elever tillkommit till skolan. En stor del av dessa elever har 
varit nyanlända. Vi har i området arbetat mycket med att få in dessa elever i vår verksamhet 
på ett bra sätt. Det har varit svårt att ta emot alla elever i de klasser de ska gå i och till den 
skola som föräldrar ibland önskar. Vi har blivit tvungna att placera eleverna på den skolan där 
det funnits plats i just den årskursen. Nu har vi årskurser som är fulla på båda skolorna. 
På förskolorna har vi många barn. Vi har i område centrum svårt att få plats för barnen i 
förskolan på samma sätt som i område öst. Under hösten har vi börjat att planera för en flytt 
av förskolan Boken till Östra förskolan. 
Det har under året varit kämpigt med Corona situationen i våra verksamheter. Det är väldigt 
många människor som har slitit under en lång tid. 
Under året har vi arbetat vidare med nya skolan på Haganäs. Det gäller både organisation, 
arbetssätt och skolans utformning. Det går framåt och i skrivande stund har vi precis fått 
skisser på skolan där nästan alla delarna är uppskissade. Vi räknar med att vara klara med 
skolans utformning och redo för upphandling innan sommaren. 
Vi lägger fortfarande mycket tid lokaler som inte är tillfredställande. Hagagårdens förskola 
fick även flytta ut från sina ordinarie lokaler en period då det inträffade ett vattenläcka. 
  

Måluppfyllnad 

Hållbart samhälle 

Kommentar 

Att skapa ett hållbart samhälle är en del av undervisningen i alla åldrar och fritidshemmet. 

 

Ett hållbart förhållningssätt präglar alla verksamheter. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Alla enheter ska miljöcertifieras minst 
två gånger under mandatperioden  Ej påbörjad Detta har inte prioriterats under året 
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Aktiviteter Status Kommentar 

Systematiskt värdegrundsarbete  Påbörjad 
Vi arbetar med värdegrundsarbete på 

alla enheter. 

I samverkan med kostenheten mäta 
och minimera matsvinnet inom alla 
förskolor och grundskolor  Ej påbörjad 

Det sker på båda skolorna. Osäkert om 
det sker på alla förskolor. 

Dialog med eleverna kring deras 
arbetsmiljö och studiero  Påbörjad 

På denna punkt kan vi bli bättre. Det 
har varit mycket fokus på 

medarbetarnas arbetsmiljö den senaste 
tiden. 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

Kommentar 

Genom sättet att arbeta och att hela tiden ha vår vision med i planering och utförande 
förbättrar vi framtiden för barn och unga. 

 

Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli självständiga individer med hög 
tilltro till sin egen förmåga. 

  
Vi arbetar hela tiden med att stärka alla barns självkänsla som bor i område centrum. Det är 
del av områdets vision. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Kontinuerligt arbete med att stärka 
elevernas självkänsla.  Påbörjad 

Vi arbetar hela tiden med att stärka 
alla barns självkänsla som bor i 
område centrum. Det är del av 

områdets vision. 

Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytande över sin vardag i 
förskola, skola och fritidshem. 

Vi utvecklar nytt arbetssätt på Haganässkolan som kommer att leda till att barnen har mer 
inflytande över sin vardag. 
På fritidshemmet har vi gjort en satsning genom att ha en biträdande rektor som ansvara för 
alla tre fritidshemmen i område centrum. Det kommer på sikt att göra att vi får en 
kvalitetshöjning på fritidshemmet som bl a innefattar att barnens inflytande över sin vardag 
kommer att öka. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Tillämpning av klassrumsrutiner  Påbörjad 

Alla klasser har rutiner i klassrummet. 
Skolorna har dock kommit olika långt 

med det. 

Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög tillgänglighet i utbildningen 
för alla barn och elever. 

Detta året har inte fokus legat på detta område i så stor utsträckning. Det som har gjorts är att 
Haganässkolan har arbetat med detta inför den nya kommande skolan. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

Systematiskt arbete med 
frånvarotrappan  Påbörjad 

Vi arbetar med frånvarotrappan och 
statistik tas upp i EHT för följa upp 

hur vi ligger till. 

Arbeta aktivt med SPSM:s 
värderingsverktyg för tillgänglig 
utbildning  Ej påbörjad 

Detta har endast skett i varierande 
grad. 

En hälsosam livsstil präglar alla verksamheter. 

Vi arbetar med att barnen både ska uppleva och förstå värdet av att röra sig. Både stora och 
små barn. Den långsiktiga tanken med det arbetet är att de ska fortsätta att vara delaktiga i 
aktiviteter även när de blir äldre. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Stimulera fysisk aktivitet  Påbörjad 

Vi arbetar mycket med fysisk aktivitet 
i område centrum. Det gäller både 

förskolor och skolor. Rågenskolan har 
kommit väldigt långt inom detta 

område. 

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin 
undervisning. 

Detta året har vi verkligen fått träna oss i att hantera de digitala verktygen genom att en del av 
eleverna har varit hemma samt att vi förberedde skolorna på eventuell fjärrundervisning. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Kompetensutveckling för pedagoger i 
förskola och grundskola  Påbörjad 

Vi kompetensutvecklar våra 
pedagoger kontinuerligt. I år har vi 

bland annat arbetat med 

Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala 
skolor, ska ligga över riksgenomsnittet. 

Har ej genomförts. 

Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, ska ligga över riksgenomsnittet. 

Ej genomfört i år. 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

Ej genomfört i år. 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

78 % av eleverna. 
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Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, 
ska ligga över riksgenomsnittet. 

73 % 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

74 % 

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet. 

Andel av Åstorps elever i årskurs 9 som påbörjar sin gymnasieutbildning ska öka. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Implementering av ny plan för studie- 
och yrkesvägledning (nov 2019) samt 
uppföljning och utvärdering. 
Handlingsplan på enhetsnivå ska tas 
fram.  Påbörjad 

Inom detta område har vi inte kommit 
så långt. Dock har Marcus 

Torstensson kommit in med nya ögon 
i verksamheten och tillfört nya idéer 

inom detta område. 

Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, hemkommunen, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

Under året som gått har vi arbetat med att vara en god arbetsgivare. Mycket har handlat om 
omtanken och sättet vi har tagit hand om våra medarbetare i den extrema situation vi har 
befunnit oss i. Belastningen på verksamheterna har varit hög och samtidigt hantera situationen 
på ett sätt att sparar in pengar. Därmed skulle jag säga att målet nog bara är delvis uppnått i att 
vara en god arbetsgivare. 

 

Bildningsnämnden är en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna 
genom bl.a. god arbetsmiljö, god ledarkompetens, professionell och personlig 
utveckling, konkurrenskraftiga löner och ändamålsenliga lokaler. 

Detta året har vi arbetat med att hantera Corona situationen och samt de neddragningar som 
ålagts oss. Det har inneburit att det varit snårigt att hela tiden vara den goda arbetsgivaren och 
hålla nere sjuktalen. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Aktivt arbeta med att minska 
sjukfrånvaron utifrån genomförd 
hälsostrategisk inventering.  Påbörjad 

Detta har vi arbetet med och det har 
gett goda resultat. 
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Ekonomi 

Helår förenklad 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Summa intäkter 13,2 18,7 13,2 5,5 

Summa kostnader -98,2 -109,9 -104,4 -5,5 

Varav personalkostnader -81,4 -94,2 -89,5 -4,7 

Summa Nettokostnader -85 -91,2 -91,3 0,1 

Helår detalj 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Övriga interna intäkter 0,3 2,5 1,9 0,6 

Statsbidrag 10,4 14,1 9,7 4,4 

Övriga externa intäkter 2,5 2,1 1,6 0,5 

Summa intäkter 13,2 18,7 13,2 5,5 

Personalkostnader -81,4 -94,2 -89,5 -4,7 

Lokalkostnader -7 -7,2 -6,9 -0,3 

Övriga interna kostnader -4,8 -4 -4,1 0,1 

Övriga externa kostnader -4,9 -4,5 -4 -0,5 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -98,2 -109,9 -104,4 -5,5 

Summa Nettokostnader -85 -91,2 -91,3 0,1 

Förskola 

Förskolorna i område centrum har arbetat hårt med ekonomin som resulterat i stort positivt 
utfall. 

Fritidshem 

Fritidshemmen på Rågen och Haganäs har båda ett positivt utfall. Fritidshemmet på 
Grundsärskolan är inte budgeterat och därmed slutar det med ett kraftigt negativt utfall. Totalt 
går det sammantaget på ett ut. 

Förskoleklass 

Förskoleklassen visar ett positivt utfall för 2020. 

Grundskola 

Haganässkolan går med ett litet negativt resultat. Det är inte något vi behöver arbeta med 
under 2021. 
Rågen har ett större negativt resultat och som vi behöver arbeta med under  2021. 
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Grundsärskola 

Grundsärskolan har ett stort negativt utfall som vi behöver arbeta med under 2021. Här 
behöver vi se över personalkostnaderna. Sedan behöver förvaltningen se över elevpengen till 
Grundsärskolan. 

Investeringar 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Investeringsinkomst 0 0 0 0 

Investeringsutgift -0,6 -0,8 -1,1 0,3 

Nettoinvestering -0,6 -0,8 -1,1 0,3 

Det som vi i området har investerat i under året är följande: 
På förskolorna har det investerats i vitvaror som bytts ut, möbler, digitala verktyg och 
ljuddämpande material. 
På  grundsärskolan har det investerats i möbler för en mindre summa. 
På Rågenskolan har det investerats i vitvaror och en ombyggnation invändigt för att möte 
behoven hos en elev. 
På Haganässkolan har det investerats i möbler, digitala verktyg och en större post gällande att 
försöka skapa en acceptabel utomhusmiljö för eleverna. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 
Kulturskolan ger barn och ungdomar i Åstorps kommun möjlighet att delta i konstnärlig och 
kulturell verksamhet. 

• Skapa förutsättningar för att alla barn och ungdomar i Åstorps kommun ska känna till 
och kunna delta i Kulturskolans verksamhet 

• Utveckla verksamheten samt aktivt verka för ett tvärsektoriellt arbete inom 
kommunen. 

• Arbeta för samverkan med bibliotek, kultur- och fritidsverksamheten samt Åstorps 
kommuns skolor. 

• Arbeta enligt regeringens strategi för en mer tillgänglig och likvärdig kulturskola för 
eleverna. 

• Arbeta efter de mål som nämnden satt. 
• Verksamheten ska innehålla både bredd och spets för eleverna. 
• Arbeta kontinuerligt med omvärldsbevakning 
• Samverka med såväl länets som Familjen Helsingborgs kulturskolor. 
• Arbeta för att kulturskolan ska berika kulturlivet i Åstorps kommun. 

Måluppfyllnad 

Hållbart samhälle 

Kommentar 

Se nästa avsnitt. 

 

Ett hållbart förhållningssätt präglar alla verksamheter. 

Återvinningstunnorna ej beställda än. Det har diskuterats mycket, men vi har inte hittat någon 
bra lösning eftersom alla möjliga lösningar medför stora kostnadsökningar. 
Mycket av rekvisita har inhandlats på second hand vilket är bra för miljön, samt att 
medarbetare har skänkt saker som de ej behövt längre. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Alla enheter ska miljöcertifieras minst 
två gånger under mandatperioden  Utgått 

Kulturskolan arbetar med hållbarhet 
på olika sätt. Mycket av 

teatermaterialet köps på second hand. 
Minskat kopierande och mer 

skickande av pdf filer och övningar i 
videoformat. 

Kulturskolans verksamhet skiljer sig 
från skola och förskola, och kommer 

inte att miljöcertifieras som övriga. 

Systematiskt värdegrundsarbete  Utgått 

Kulturskolans verksamhet skiljer sig 
från övriga. Dock arbetar vi ständigt 

med värdegrund på vårt sätt. 

Dialog med eleverna kring deras 
arbetsmiljö och studiero  Utgått Ej aktuell. 

Arbetsmiljömål 1 - Avfallssortering  Påbörjad Möbel för källsortering är inköpt. 
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Aktiviteter Status Kommentar 
Dialog pågår med NSR om vilka 

tunnor som ska användas på utsidan. 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

Kommentar 

Se följande avsnitt. 

 

Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli självständiga individer med hög 
tilltro till sin egen förmåga. 

Sammanställningen från musikvideoprojektet visar att många elever inte heller har koll på 
Kulturskolans verksamhet. Detta stärker oss ytterligare i att vi måste arbeta hårdare med att 
öka synligheten. 
Konst- och dramaverksamheten har utökats. 
Arbetet med att stärka elevernas självkänsla pågår ständigt, inget som avslutas, utan det 
kommer att fortgå. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Tjänstedesign - Hur kan vi göra 
Kulturskolan mer intressant för 
Åstorpsborna?  Avslutad, delvis utförd 

Kulturskolan börjar med att undersöka 
om Åstorpsborna känner till dess 

verksamhet, då detta är en 
förutsättning för att kunna förbättra. 

En liten enkätundersökning på 
Biblioteket i samband med uppträde 
av några av eleverna vid firandet av 

Första Advent, visar det sig att knappt 
hälften av enkäterna visste INTE vad 

Kulturskolan är. 
Enkäter har även gjorts i samband 

med Musikvideoprojektet, enkäterna 
håller på att sammanställas och ligger 

som grund för nästa års arbete. 

Utökning av drama- och 
konstverksamheten.  Avslutad, delvis utförd 

Drama-verksamheten har utökats till 
viss del, nu finns det två grupper 

indelade i ålder. 
Konstverksamheten kommer att 
utökas under vårterminen då det 

kommer att finnas 2 dagar att välja på 
och en ny inriktning med keramik. 

Dock är framtiden mycket osäker, då 
hela konstverksamheten bedrivs med 

statliga projektpengar från Statens 
Kulturråd. 

Kontinuerligt arbete med att stärka 
elevernas självkänsla.  Påbörjad 

Här ser vi eleven, kanske ännu mer än 
i vanlig skola. Både i 

gruppundervisning och enskild 
undervisning har Kulturskolan mycket 

stor möjlighet att stärka elevernas 
självkänsla. Vid konserter och 

uppvisningar syns resultatet av de 
uppsatta målen, men även under de 

vanliga lektionerna arbetas det 
ständigt med självkänslan. 

Stärka självkänsla är det viktigaste vi 
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Aktiviteter Status Kommentar 
gör! 

Exempelvis dramaeleverna, de växer 
hela tiden genom olika övningar, men 

även övriga elever växer i sin 
självkänsla. Vi jobbar med 

improvisation, eget komponerande, 
uttryck, skapandeprocesser mm. 

Barnkonventionen som tema på 
Kulturskolans dag  Utgått 

Vi arbetar alltid med barns bästa för 
ögonen. 

På grund av pandemin tvingades 
Kulturskolan ställa in Kulturskolans 
Dag, så just det arbetet stannade av. 

Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytande över sin vardag i 
förskola, skola och fritidshem. 

Vi ändrade vår ursprungliga plan och har under vår och höst arbetat mer med de sociala 
medier som vi har. 
Ett nytt projekt har påbörjats tillsammans med Tingdals fritidshem som kallas för blåslek och 
riktar sig till elever i åk 2. 
Speedadmin har införts och fortsätter. 
Likvärdighetsprojektet Tvåornas kör har startat ute på skolorna. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Likvärdighetsprojekt - Musikvideo 
Delaktighet  Utförd 

Musikvideon hade premiär i mitten av 
mars. Den blev väldigt lyckad. Alla 
deltagande elever - årskurs 5 (utom 
Tingdal där var det årskurs 6) - fick 

göra en kort utvärdering av projektet. 
Majoriteten tyckte att det var väldigt 

roligt och lärorikt att delta i projektet. 
Många säger sig älska att sjunga och 

vissa  uttrycker lycka över sin 
upplevelse. En mindre del tyckte att 

allt var tråkigt, troligen samma elever 
som tycker att allt annat är tråkigt 

också. Hälften av eleverna tyckte det 
var kul med blåsinstrument och 

hälften att det var svårt, starkt ljud 
eller tråkigt. Kulturskolans lärare 

uppfattas som kunniga, trevliga och 
professionella. 

7 elever uttryckte en önskan att 
Kulturskolan ska starta med E-sport, 

några vill ha dans, några bild och 
keramik. En del visste inget om 

Kulturskolan, en del sa att det var 
Musikskolan. 

DELAKTIGHET 
Kulturskolans elever är i högsta grad 

delaktiga i undervisningen, inte minst 
gällande val av repertoar och material. 

Deras möjlighet till påverkan är en 
stark drivkraft till att de fortsätter i 

verksamheten, samt att de utvecklas 
till självständighet. 

Synlighet  Påbörjad 
Kulturskolan kommer att uppträda på 

Biblioteket igen, nu med äldre 
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Aktiviteter Status Kommentar 
teatergrupp. Marimbagruppen var med 

i Rampljus. Marimbagruppen anlitas 
vid invigning av förskola Nyvång 

september. Plan finns att göra 
utomhusframträdande vid 

Kulturskolan, eller på en fotbollsplan, 
kanske göra vår rekryteringsturné 

utomhus. Uppträda utanför 
äldreboende. 

Följande sociala medier finns på 
Kulturskolan: Facebook, Instagram, 

Youtube. 
Att synas på grundskolorna är också 

viktigt. Kulturgarantin kommer att 
innefatta även Kulturskolan så att vi 
blir mer synliga. Isabella samordnar 

med skolornas kulturombud. 

All personal ska arbeta med att 
utveckla sin kompetens att använda 
digitala verktyg i undervisning och 
administration  Påbörjad 

Speedadmin, administrationsprogram 
för Kulturskolor med lärplattform, 
portal, implementeras under 2020. 

Under pandemin har vi använt oss av 
webundervisning, där alla 

medarbetarna snabbt lärde sig olika 
digitala system. 

Kontinuerligt använder vi oss av 
digitala verktyg, ex skickar filer med 

noter mm. 

Trivselregler utformas  Utgått  

Likvärdighetsprojekt - Tvåornas kör  Påbörjad 

""Tvåornas kör" - Arbetet med alla 
elever i åk 2 ute på alla grundskolor i 

Åstorps kommun har startat och ett 
första besök har gjorts. Efter 

juluppehållet fortsätter arbetet i vecka 
2 och kommer sedan att pågå under 

hela vårterminen. 

Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög tillgänglighet i utbildningen 
för alla barn och elever. 

Dokumentet är färdigt. Arbetet med implementeringen återstår. 
Trädäcket är färdigt och kan nu användas som både utescen och annat. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Trivselregler - plan för kränkande 
behandling  Utförd 

Trivselregler är under arbete. Elever i 
orkester kommer tillsammans med 
lärare att ta fram ett dokument som 

sätts upp och implementeras. 
Kulturskolan anpassar undervisningen 

efter varje barns unika behov, 
diagnoser, funktionsvariationer mm. 

Utemiljön piffas upp  Påbörjad 

Pga Covid 19 har planerna skjutits till 
hösten. 

Meningen var att bygga blomsterlådor, 
att plantera, skaffa enkla sittgrupper 

och bygga ett enkelt trädäck att 
användas som scen. 
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En hälsosam livsstil präglar alla verksamheter. 

Medarbetarna uppmuntras att använda friskvårdspengarna. 
Några kompetensutvecklingsdagar har använts till fysiska och sociala aktiviteter för att främja 
sociala arbetsmiljön. 
Den fysiska miljön på kulturskolan har ständigt förbättrats för att ge trivsel och hållbarhet. 

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin 
undervisning. 

Systemet Speedadmin är införskaffat och implementerat. Fler funktioner kommer efterhand. 
Det digitala arbetet har påskyndats och kunskapen kring detta har ökat. 

Aktiviteter Status Kommentar 

SpeedAdmin ska införskaffas och 
impementeras  Påbörjad 

Systemet är inköpt och håller på att 
implementeras. 

Alla lärare arbetar med olika digitala 
verktyg, inte minst under pandemin då 

nästan alla testat att undervisa på 
distans. Olika hjälpmedel finns också 

digitalt, sänka tempo, tune in, exempel 
på Youtube mm. 

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet. 

Ej aktuell. 

Andel av Åstorps elever i årskurs 9 som påbörjar sin gymnasieutbildning ska öka. 

Ej aktuell. 

Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, hemkommunen, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

Ej aktuell. 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

Kulturskolan har för avsikt att få medarbetare att trivas och att stanna kvar. Tyvärr är det en 
liten enhet med många specialkompetenser, vilket gör att vissa tjänster blir väldigt små, ända 
ner till 20%. Detta gör verksamheten sårbar, mest genom att det blir svårt att nyrekrytera till 
så små tjänster. 

 

Bildningsnämnden är en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna 
genom bl.a. god arbetsmiljö, god ledarkompetens, professionell och personlig 
utveckling, konkurrenskraftiga löner och ändamålsenliga lokaler. 

Gällande överhörning mellan lektionssalar går det inte att genomföra detta till en rimlig 
kostnad. 
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Arbetet med arbetsmiljömål 3 fortsätter. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Aktivt arbeta med att minska 
sjukfrånvaron utifrån genomförd 
hälsostrategisk inventering.  Utförd 

Sjukfrånvaron på kulturskolan är på en 
låg nivå. 

Arbetsmiljömål 3 Alla medarbetare 
uppmuntras till hälsosam livsstil  Påbörjad 

På uppstartsdagar görs någon form av 
fysisk aktivitet för att dels stärka 
kollegiet och dels uppmuntra till 

hälsosam livsstil. 
Mycket god stämning i kollegiet och 

en lyhörd och positiv chef. Lokalerna 
har genomgått en stor uppfräschning 

vilket upplevs som professionellt och 
funktionellt. Gymkort skaffas med 

positiv följd, uppgradering av löner, 
karbetsredskap placeras ut så att man 

slipper kånka på dem mm. 

Arbetsmiljömål nr 2 - Minska 
överhörning mellan salar och 
korridorer  Påbörjad 

En undervisningssal har fått dubbla 
dörrar, vilket resulterat i mycket bättre 

ljudmiljö mellan entré och sal. 
Undersöker med BFAB hur 

kulturskolan kan förbättra ljudläckage 
mellan våningsplan. 

Vid fastighetsrond maj 2020 
konstateras att det blir svårt att åtgärda 

överhörning mellan våningsplan. 
Möjligen kan vissa salar utrustas med 

dubbeldörr. 

Ekonomi 

Helår förenklad 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Summa intäkter 0,5 0,6 0,9 -0,3 

Summa kostnader -4,7 -4,6 -4,9 0,3 

Varav personalkostnader -4 -3,9 -4,4 0,5 

Summa Nettokostnader -4,2 -4 -4 0 

Helår detalj 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Övriga interna intäkter 0 0 0 0 

Statsbidrag 0,1 0,3 0,6 -0,3 

Övriga externa intäkter 0,4 0,3 0,4 -0,1 

Summa intäkter 0,5 0,6 0,9 -0,3 

Personalkostnader -4 -3,9 -4,4 0,5 

Lokalkostnader -0,3 -0,3 -0,3 0 

Övriga interna kostnader 0 0 0 0 

Övriga externa kostnader -0,3 -0,3 -0,3 0 
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Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -4,7 -4,6 -4,9 0,3 

Summa Nettokostnader -4,2 -4 -4 0 

Statsbidragets avvikelse beror på att personalkostnad låg på fel kodsträng. Detta är nu 
tillrättat. 
Intäkterna är lägre på grund av att Bjuvs kommun inte längre köper tjänst av oss. I gengäld 
tjänstgör den personen i lägre sysselsättningsgrad nu. 
Personalkostnaderna blev lägre eftersom vi istället kunde använda en del av statsbidragen till 
vissa tjänster samt ovan nämnda angående Bjuv. Dessutom använde vi en vikarie på 
brasstjänsten, vikarien fakturerade tjänsten vilket gör att den hamnade på en annan kod. Detta 
gör sammanlagt en avvikelse på 0,5. 
Vissa kostnader kunde läggas som investering istället för drift. Några kostnader har kunnat tas 
från statsbidraget gällande material till ämnet konst. Faktura från Speedadmin som berör 
abonnemang har inte inkommit. Därav avvikelsen. 
  

Investeringar 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Investeringsinkomst 0 0 0 0 

Investeringsutgift -0,3 -0,2 -0,3 0,1 

Nettoinvestering -0,3 -0,2 -0,3 0,1 

Faktura för Speedadmin - som är ett nytt administrationsverktyg -  har inte inkommit trots 
upprepad påstötning. Denna faktura ligger på drygt 50 tkr och bör föras över till 2021 
eftersom kostnaden kvarstår. Avrundning uppåt gör att det ser ut som 100 tkr. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 
Vårt uppdrag i område Öst är att bedriva verksamhet inom följande område utifrån våra 
läroplaner, styrdokument, förordningar samt våra kommunala mål. 
Kvidinge F-6 skola och fritidshem, fritidsgård och särskild undervisningsgrupp 
Fröhusets och Trollskogens förskolor 
Tingdalsskolan F-6 och fritidshem 
Björnås, Balders hage, Tingdal och Östra förskolorna 
Sjukfrånvaron under 2020 var 5,72 % för hela området det var en ökning jämfört med 2019 då 
vi hade sjukfrånvaro på 4,39 %. Covid-19 har påverkat vår högre frånvaro. Biträdande 
rektorers nära ledarskap och ett bra rehab arbete har trots allt en god effekt på sjukfrånvaron. 

Vision för område Öst 
All personal i område Öst arbetar för att våra barn/elever är väl förberedda att, på ett 
ansvarsfullt och demokratiskt sätt, utveckla vårt samhälle. Barn och elever är delaktiga i sitt 
lärande, har tilltro till sin förmåga och når så långt som möjligt. 
Alla cheferna har ledarplaner som tydliggör ledaruppdraget, överenskommelse med sina 
arbetslag och tidsatt uppföljning. 

Måluppfyllnad 

Hållbart samhälle 

Kommentar 

Förskolorna arbetar med verktyget Lifecare för att minska matsvinnet (de ser aktuellt antal 
barn)och redovisar till centralköket varje månad vad svinnet blir. 
Utbildningen i förskolan ska genomföras på demokratiska former och lägga grunden till ett 
växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar 
utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig. Var och en som verkar i förskolan 
ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. (LPFÖ 
18 s.5) 
Hållbar utveckling är nu inskrivet som ett uppdrag i förskolans utbildning. 

 

Ett hållbart förhållningssätt präglar alla verksamheter. 

Rektorsområde Öst 
Exempel från verksamheten: 
2020 har utmanat oss till att utöka våra utomhusaktiviteter på grund av Covid-19 
Genom planerade rastaktiviteter och fadderverksamheter har våra aktiviteter skapat en större 
gemenskap och tryggare elevgrupper 
Förskolan har använt ett upplevelsebaserat lärande och barnen har fått använda sina olika 
sinnen och fått känna på med hela kroppen olika miljöer. Tex klättra i träd gå på stock och 
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sten hur känns det? Hur känns det i kroppen att springa upp för en backe och springa nerför. 
Vi har utgått utifrån barnens intresse naturen, träden och vidareutvecklat det tillsammans. Vi 
använder arboretum som ligger nära vår förskola för att titta på olika processer och se 
förändringar under våra olika årstider. Vi är ute i naturen dagligen och vi har utforskat olika 
nya marker både i planerade utemiljöer och naturmiljöer 
  
  

Aktiviteter Status Kommentar 

Sortering görs varje vecka 
tillsammans med barn/elever  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Förskolorna 

Vi har utökat med nya 
sopsorteringskärl på alla våra 

förskolor så att vi kan sopsortera så 
mycket som möjligt. Våra förskolor 

har arbetat med 
"Sopsamlarmonsterna" för att på ett 

lekfullt sätt lära barnen om 
hållbarutveckling. 

På Fröhuset finns där ett sophus med 
flera olika sopkärl att sortera i. Det 

som inte finns på förskolan finns på 
Kvidinge skola där resterande sopor 

lämnas. På Fröhuset har sophuset 
blivit underkänt och inför hösten 

behöver ett nyss sophus byggas eller 
det gamla renoveras. Detta är en 

process som är igång med BFAB. 
På Trollskogen finns inte så många 

sopkärl men där går gruppen till 
skolan varje fredag och lämnar sopor 

till sophuset. 
På varje avdelning/rum på förskolorna 

finns olika typer av sopkärl till 
sortering. 
Skolorna 

En del av våra miljö/sopsorteringshus 
håller inte kraven och måste förändras 
eller ersättas av nya. Nytt miljöhus är 

påbörjat vid Tingdalsskolan. Kvidinge 
skola åtgärdade vi befintligt. Eleverna 

är delaktiga i sopsortering på olika 
sätt. Vi har utökat med olika 

sopsorteringskärl 
  

Alla enheter ska miljöcertifieras minst 
två gånger under mandatperioden  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Förskolorna 

Förskolorna har lämnat in sin första 
handlingsplan för denna mandat 
period och fått den godkänd och 

därmed blivit certifierade. Totalt har 
förskolorna blivit certifierade 5 

gånger. 
Trollskogens förskola fick sin 

grönflagg certifiering under våren 
2020. På Fröhuset letar vi efter andra 

miljö certifieringar. 
Skolorna 

Vi arbetar med Grön Flagg eller annan 
miljöcertifiering på olika sätt i våra 
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Aktiviteter Status Kommentar 
skolor. Tingdal/Björnås har "Djur och 

natur" samt "Skräp och avfall" som 
prioriterade mål 

Systematiskt värdegrundsarbete  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Förskolorna 

Förskolorna i området arbetar 
systematiskt med materialet 

"Kompisböckerna" eller "Vännerna i 
kungaskogen" 

Enligt vår likabehandlingsplan 
genomförs enkäter/trygghetsrond med 

de äldre barnen varje år. Förskolans 
verksamhet bygger sin dagliga 

verksamhet på värdegrundsarbetet. 
Båda förskolorna har tagit fram 

värdeord för verksamheten. Vi har två 
olika tavlor med vad respektive 

förskola har för inriktning att arbeta 
mot. 

Skolorna 
Sker kontinuerligt i klassrummet och 
är en naturlig del av dagen. Etikrådet 

arbetar på ett övergripande plan för att 
skapa systematik och ger uppdrag till 

mentorerna. En lärare från varje 
arbetslag/team ingår i Etikrådet. 

  

I samverkan med kostenheten mäta 
och minimera matsvinnet inom alla 
förskolor och grundskolor  Utförd 

Skolorna 
Vi mäter matsvinnet som lämnas 

vidare till centralköket Ripan som 
sammanställer för hela kommunen. Vi 

ska arbeta för att minska matsvinnet 
ytterligare, Corona påverkade 

resultaten i mars sen gjorde vi inga 
nya mätningar. Matsvinnet var lägre 

före Corona. Vi hade före Corona 
mycket goda resultat. 

Portionsbeställningarna revideras  
dagligen utifrån personalens 

kännedom om matåtgång. Mat som 
blir över och inte har varit framme 

återanvänds till exempel vid 
överbliven pasta görs pastasallad till 

salladsbuffén nästa dag. 
Förskolor 

Matsvinnet vägs varje dag och 
rapporteras till centralköket. 

Matsvinnet är lågt på förskolorna. 
Portioner justeras varje dag i dialog 
med centralköket för att det inte ska 

skickas ut för mycket mat. I och med 
att personalen har tillgång till och 

loggar in i vårt 
närvarorapporteringssystem Lifecare 

är siffrorna dagsaktuella. 
  

Dialog med eleverna kring deras 
arbetsmiljö och studiero  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Skolorna 

Sker dagligen i samtal mellan lärare 
och elever, via klassråd och elevråd, 

vid utvecklingssamtal samt via 
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Aktiviteter Status Kommentar 
enkäter. 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

 

Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli självständiga individer med hög 
tilltro till sin egen förmåga. 

Rektorsområde Öst 
Vi arbetar med värdeskapande lärande i alla våra verksamheter för att våra barn och elever 
ska få hög tilltro till sin egen förmåga och bli självständiga. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Överenskommelse och uppföljning 
med arbetslagen  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Förskolorna 

Biträdande rektor på Tingdals 
förskolor har haft uppföljning med alla 

arbetslag 4 gånger per läsår. 
Kvidinge förskolorna har haft ett 

övergripande mål "Möten i och mellan 
kulturer" under två år som sedan 

brutits ned till varje grupp/avdelning. 
Dessa mål följs upp minst två gånger 

per termin. Under året har även 
arbetslagen haft kontinuerliga möten 

med pedagogister om det pedagogiska 
arbetet i grupperna. 

Vissa grupper har även haft 
handledning/uppföljning med 

specialpedagog och biträdande rektor. 
Skolorna 

Kvidinge skola har haft kontinuerlig 
uppföljning på elevhälsoteam möte 

när pedagogerna har deltagit där, 
minst två gånger per termin under 

våren. Under hösten har uppföljning 
genomförts av biträdande med varje 

arbetslag. 
Tingdalsskolan sker kontinuerligt 

utifrån skolans verksamhetsplan där 
biträdande har uppföljning med varje 

arbetslag 

Kontinuerligt arbete med att stärka 
elevernas självkänsla.  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Skolorna 

Är en del av det dagliga arbetet både 
inom ramen för skola och 

fritidshemmet och en förutsättningar 
för att skapa motivation hos eleverna 

Tingdals förskolor 
Förskolan arbetar med att få barnen att 

bli självständiga och tro på sig själv 
genom att ge dem tid till att försöka 

själv och uppmuntra deras försök och 
bekräfta dem när de lyckas. 

Kvidinges förskolor 
Förskolan är barnets arena i samhället. 

Vårt mål är att lämna varje barn till 
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Aktiviteter Status Kommentar 
skolan med en längtan och förväntan 

dit. Att ögonen ska tindra och att 
barnen ska vara rustade för nästa etapp 

i systemet. Vi arbetar demokratiskt 
och i små grupper för att vi ska kunna 

se och bekräfta alla barn. 

Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytande över sin vardag i 
förskola, skola och fritidshem. 

Rektorsområde Öst 
Eleverna har kontinuerlig dialog med sina lärare om det dagliga arbetet i klassrummet och tar 
då ansvar för sitt lärande och hur de vill lära. 
Vi har klassråd, elevråd och matråd där eleverna får arbeta med övergripande frågor som rör 
hela skolan. 
Pedagogerna i förskolan har reflektion och uppföljning på undervisningen tillsammans med 
barnen varje vecka. Då ges barnen möjlighet att vara med och påverka undervisningen. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Barn/elevinflytande  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Förskolor 

Pedagogerna har reflektion och 
uppföljning på undervisningen 

tillsammans med barnen varje vecka. 
Då ges barnen möjlighet att vara med 

och påverka undervisningen. 
Även personalen i köken träffar 

barnen i grupper för att byta 
erfarenheter. 

Skolorna 
Eleverna har kontinuerlig dialog min 

sina lärare om det dagliga arbetet i 
klassrummet till exempel formativ 

bedömning, där eleverna får ta ansvar 
för sitt lärande och hur de vill lära. 

Vi har klassråd, elevråd och matråd 
där eleverna får arbeta med 

övergripande frågor som rör hela 
skolan. 

Vi har också två elevskyddsombud 
som har ett nära samarbete med 

skolans skyddsombud och biträdande 
rektor. På grund av Corona kunde vi 

inte utbilda nya skyddsombud då de vi 
hade under våren började på 

högstadiet till hösten. Hoppas komma 
igång med dessa utbildningar igen. 

  
  

Tillämpning av klassrumsrutiner  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Skolorna har tydliga rutiner på hur en 

lektion ska se ut, tydliga mål, syfte 
och arbetssätt tydliggörs för eleverna 
vid lektionsstart., en summering görs 

vid lektionsslut. 
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Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög tillgänglighet i utbildningen 
för alla barn och elever. 

Rektorsområde Öst 
Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla våra lärmiljöer. Pedagogerna anpassar 
lärmiljöerna efter barn/elevers behov. Vi gör fortlöpande förändringar i våra miljöer utifrån 
behov samt efter vad vi har ekonomiska förutsättningar till. Vi har börjat att köpa in möbler 
för att kunna erbjuda en varierad tillgänglig lärmiljö. Vi behöver fortsätta att utveckla våra 
lärmiljöer 

Aktiviteter Status Kommentar 

Systematiskt arbete med 
frånvarotrappan  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Tingdalskolan sker månadsvis via 

EHT då pedagogerna lämnar in 
statistik samt analys på frånvaron. 

Kvidinge skola sker på elevhälsoteams 
möte där lärarna deltar, redovisar och 

analyserar frånvaro. 
Beslut om andra åtgärder tas av 

elevhälsoteamet i samråd med lärarna. 

Arbeta aktivt med SPSM:s 
värderingsverktyg för tillgänglig 
utbildning  Ej utförd 

Rektorsområde Öst 
Vi arbeta kontinuerligt med att 

utveckla och förbättra undervisning så 
den ska vara tillgänglig för alla. Vi 

använder delar av SPSM:s 
värderingsverktyg men även annat 

material. 

En hälsosam livsstil präglar alla verksamheter. 

Rektorsområde Öst 
Alla verksamheter har dagliga rörelseaktiviteter och utevistelse i vår närmiljö. 
Rastaktivitet sker i organiserad form på våra skolenheter. 
Under 2020 har vi haft ännu mer uteverksamhet på grund av Covid-19 
  

Aktiviteter Status Kommentar 

Daglig rörelse  Utförd 

Tingdals förskolor 
Daglig utevistelse på förskolorna 

stimulerar barnen till grovmotorisk 
rörelse. 

Kvidinges förskolor 
På Trollskogens förskola utgår 

pedagogiken från måltidspedagogik. 
Barnen är med från jord till bord. 

Även aktiviteter som att göra chips på 
potatisskal - återbruk samt måla med 

rödbetssaft är exempel från 
verksamheten. Utemiljön är grön och 

lummig med en massa träd och 
närheten till skolan samt Prästamarken 

- skogen är en fin tillgång. 
På Fröhuset har ett arbete kommit 

igång med utemiljön som fortsätter 
under året. Fröhusets pedagogik utgår 

från Reggio Emilia där barnet är i 
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Aktiviteter Status Kommentar 

centrum. Utevistelse erbjuds varje dag 
i våra verksamheter och alla grupper 
går på olika besök i närmiljön varje 

vecka. 
Skolorna 

Vi erbjuder olika former av 
rastaktiviteter varje dag för våra 
elever. Vår fantastiska utemiljö 

inbjuder till lek och rörelse. Vi har 
också multiarenor på två av  våra 

skolenheter. 
  
  

Stimulera fysisk aktivitet  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Tingdals förskolor 

Genom arbetet med "Grön flagg" och 
hållbar utveckling blir barnen 

medvetna om att det är viktigt att röra 
på sig för att må bra. 
Kvidinges förskolor 

På Fröhuset finns en stor bollplan, 
klätterställning, andra lekredskap och 

sten/asfaltsområde att utföra olika 
fysiska aktiviteter på. På Trollskogen 

finns en naturlekplats samt en 
klätterställning och gräsmatta med 

kulle på att utföra fysisk aktivitet på. 
Även besöken i Prästamarken utmanar 

barnen till fysisk aktivitet. 
Tingdal/Björnås skolan 
Tillsammans med delar i 

rörelsesatsningen har rastaktiviteterna 
utökats. I samband med lektionerna 
har man regelbundna rörelsepauser 

under skoldagen. 
Kvidinge skola 

Eleverna är delaktiga i 
rörelseaktiviteter på rasterna och 

ansvarar för att dela ut material 

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin 
undervisning. 

Rektorsområde Öst 
Kompetensutveckling sker enligt behov i alla våra verksamheter, detta område är ständigt i 
nya lärprocesser 
Under 2020 har vi sett en kunskapsökning inom detta område på grund av Covid-19, fler 
digitala möten och aktiviteter 

Aktiviteter Status Kommentar 

Workshops förskolorna  Utförd 

Förskolor 
Under detta läsår har vi haft 

workshops med förskolorna när det 
gäller ikt, utomhuspedagogik och 

läslyftet. En del Workshops har vi fått 
göra digitalt eftersom vi inte har 

kunnat träffas på grund av Corona. Vi 
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Aktiviteter Status Kommentar 

har lärt oss att använda tekniken för att 
underlätta i vår vardag. 

Tillsammans i område öst planerar vi 
våra kompetensutbildningsdagar och 
genomför via det kollegiala lärandet. 

Detta läsår har fokus varit på 
Skolverkets moduler i Läslyftet. 

LIKA  Utförd 

Förskolor 
Vi gör LIKA-utvärderingen varje år 
och en handlingsplan till den för att 

utveckla vårt IKT-användande. Vi har 
börjat använda oss av google i vårt 

planerings och dokumentationsarbetet 
och har blivit bättre på att skapa olika 

ytor där vi kan samverka. 
Satsningar behöver göras på en del 

IKT varor till förskolorna samt en del 
kompetensutbildning till personalen. 

  

Kompetensutveckling för pedagoger i 
förskola och grundskola  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Förskolor 

Vi tar tillvara på den kompetens som 
finns bland medarbetarna i vårt 

område och låter dem utveckla sina 
kollegor. Vi använder våra 

kompetensutvecklingsdagar för att 
genomföra detta. Vi har 

kompetensutvecklat inom IKT, 
TAKK, utomhuspedagogik och 

estetiska lärprocesser. 
Det kollegiala lärandet/utbytet ser jag 

som ett vinnande koncept. Varje 
kompetensutbildningsdag under våren 
har även haft Skolverkets Läslyft som 

utbildning. 
Skolorna 

Kompetensutveckling har skett i linje 
med biträdande rektorers ledarplaner 

och är riktad utifrån verksamhetens 
behov 

  

Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala 
skolor, ska ligga över riksgenomsnittet. 

Rektorsområde Öst 
Inga nationella prov genomförda på grund av Corona 

Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, ska ligga över riksgenomsnittet. 

Rektorsområde Öst 
Inga nationella prov genomförda på grund av Corona 
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Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

Rektorsområde Öst 
Kvidinge skola 97 % 
Tingdalsskolan 96,6 % 
  

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

Rektorsområde Öst 
Kvidinge skola 96,4 % 
Tingdalsskolan 96 % 
  

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, 
ska ligga över riksgenomsnittet. 

Rektorsområde Öst 
Kvidinge skola  80% 
Tingdalsskolan 25 % 
  

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

Rektorsområde Öst 
Kvidinge skola 97 % 
Tingdalsskolan 91,4 % 
  

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet. 

Andel av Åstorps elever i årskurs 9 som påbörjar sin gymnasieutbildning ska öka. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Implementering av ny plan för studie- 
och yrkesvägledning (nov 2019) samt 
uppföljning och utvärdering. 
Handlingsplan på enhetsnivå ska tas 
fram.  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Förskolor 

Handlingsplan är framtagen och ska 
arbetas med framöver. Detta gjordes 

under våren på en gemensam 
kompetensutbildningsdag. 

Skolorna 
Skolornas team/arbetslag har arbetat 
med den nya planen för studie- och 

yrkesvägledning under läsåret. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

Eleverna har arbetat med olika 
områden utifrån stigande ålder och 

enligt skolans plan. Vissa dela har vi 
inte kunnat genomföra på grund av 

Covid-19 

Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, hemkommunen, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

Vi har en hög andel förskollärare/barnskötare som arbetar på förskolorna i område öst. Detta 
leder till att vi får många ansökningar när vi har tjänster ute. Personal vill arbeta med 
kompetenta kollegor. 
Vi har hög andel behöriga lärare på våra skolor, fritidshemmet i Kvidinge medan vi saknar 
fler behöriga fritidspedagoger på Tingdalsskolan. 
Vi har gjort effektiviseringar inför hösten 2020 som tillsammans med covid-19 har påverkat 
vår möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare negativt då personalen har upplevt en hög 
arbetsbelastning under hösten. 
  

 

Bildningsnämnden är en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna 
genom bl.a. god arbetsmiljö, god ledarkompetens, professionell och personlig 
utveckling, konkurrenskraftiga löner och ändamålsenliga lokaler. 

Rektorsområde Öst 
Vi har arbetat med effektiviseringar inför hösten 2020. 
Minskad ekonomi och påverkan av Covid-19 har påverkat personalens arbetsmiljö under 
hösten på ett negativt sätt 
Det har varit en tuff arbetsbelastning för vår personal under hösten. 
Alla chefer arbetar med sina ledarplaner utifrån värdeskapande pedagogik. 
Vi märker effekt av regelbundna uppföljningar med varje arbetslag som upplever sig sedda 
och bekräftade. Vi kan tyvärr inte ha uppföljningar så ofta som vi önskar då några av oss 
chefer har många arbetslag. 
Vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö utifrån våra nuvarande lokaler men har ett stort 
behov av ändamålsenliga lokaler inom både förskola och skola. 
Vi har stort behov av fler lokaler till våra förskolebarn vi kan idag inte erbjuda alla barn som 
står i kö plats i vårt område. 
Med situationsanpassade tillitsbaserat ledarskap arbetar vi med att få medarbetarna att känna 
delaktighet och igenkänning vilket är en bra utgångspunkt för arbetsglädje och utveckling. 
Vi har inte ändamålsenliga lokaler i alla våra verksamheter. Vi inväntar fortfarande vår 
idrottshall på Tingdalsskolan. 
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Det systematiska arbetet sker med medarbetarsamtal och lönesamtal. Vid behov sker också 
handledning av skolpsykolog, specialpedagog, talpedagog, specialpedagog, biträdande 
rektorer, Previa eller annan extern kompetens. 
  

Aktiviteter Status Kommentar 

Värdeskapande  Utförd 

Skolorna 
Det värdeskapande lärandet i flera 

ämnen har varit motiverande för 
eleverna t ex arbetet i 

samhällskunskap kring 
familjeekonomi samt att i svenska 

skriva och ge ut en tidning. 
Kamratrespons har medfört en ökad 
medvetenhet kring betydelsen av att 

jobba för hög kvalitet. Att ha en 
verklig mottagare av det arbete som 

sker i klassrummet är viktigt, det 
upplevs av eleverna mer värdefullt 

som eleverna säger "det blir på 
riktigt". 

Aktivt arbeta med att minska 
sjukfrånvaron utifrån genomförd 
hälsostrategisk inventering.  Påbörjad 

Rektorsområde Öst 
Under våren tillkom en utmaning i 

samband med covid 19 som har 
inneburit högre frånvaro under året 
och en hög arbetsbelastning för vår 

personal 
Skolorna 

Detta arbete är pågående genom 
avstämningar och samtal, samt på våra 
arbetsplatsträffar och lokal samverkan. 

Förskolor 
Vi har arbetat med arbetsplatsdialog 

på våra arbetsplatsträffar och lokal 
samverkan. 

Ett arbetslag har fått handledning av 
Previa. 

Ekonomi 

Helår förenklad 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Summa intäkter 13,4 12,7 9,9 2,8 

Summa kostnader -113,1 -114,5 -104,2 -10,3 

Varav personalkostnader -90 -87,7 -81,5 -6,2 

Summa Nettokostnader -99,7 -101,8 -94,4 -7,4 

Helår detalj 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Övriga interna intäkter 0 0,8 0,8 0 

Statsbidrag 11,2 9,2 7,1 2,1 
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Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Övriga externa intäkter 2,1 2,7 2 0,7 

Summa intäkter 13,4 12,7 9,9 2,8 

Personalkostnader -90 -87,7 -81,5 -6,2 

Lokalkostnader -13,4 -13,7 -13,3 -0,4 

Övriga interna kostnader -3,7 -6,9 -3,4 -3,5 

Övriga externa kostnader -6,1 -6,2 -6 -0,2 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -113,1 -114,5 -104,2 -10,3 

Summa Nettokostnader -99,7 -101,8 -94,4 -7,4 

Vi fick 2020 års detaljbudget först i januari detta försvårar vårt arbete för en budget i balans 
och fick stor påverkan under 2020 då vi fick en lägre tilldelad budget. Det är svårt att göra 
stora förändringar under ett pågående läsår. 
Vi har fått kompensation för höga sjuklöner på grund av Covid-19 på ca 1 miljon kronor 
Vi har fått minskade intäkter i förhållande till sökta bidrag från skolverket för minskade 
barngrupper i förskolan med ca 550 000 kronor, 110 000 för läslyftet som bokfördes på fel år 
Driftbidrag från arbetsförmedlingen finns eftersläpning från 2019 som har kommit in under 
2020 ca 300 000 kronor 
Reglering av elevpeng i förskola, fritidshem och skola har påverkat oss negativt då vi har haft 
högre budget än elevunderlag. På grund av Covid-19 har vi haft fler barn med lägre antal 
timmar och fått lägre budgetmedel. 
Vi har haft högre personalkostnader än budget, vi har gjort effektiviseringar inför hösten men 
då detta endast ger halvårseffekt ser vi inte fullt resultat av genomförda effektiviseringar 
förrän under 2021 
Vi behöver inför 2021 fördela kostnader för städ och kök på alla våra verksamheter, 2020 och 
tidigare år har skolan belastats med hela lönekostnaden. 

Förskola 

Tingdals förskolor har ett resultat som ligger enligt budget med ett överskott på 270 000 
kronor 
De förändringar vi gjorde inför augusti när vi minskade med 3,0 förskollärare och 1,0 
barnskötare har  gett önskad effekt. 
Statsbidrag har fått mer än enligt budget då vi även har fått ersättning för höga sjuklöner 
Övriga interna kostnader högre än budgeterat elevreglering har skett, fler barn har lägre antal 
timmar på förskolan, vilket kan bero på Covid-19 och detta ger en lägre elevpeng. 
Kvidinge förskolor har ett underskott på 1,7 miljoner kronor 
De förändringar vi gjorde inför augusti när vi minskade med 2,0 förskollärare ger endast 
halvårseffekt 
Ingen intäkt för statsbidraget mindre barngrupper 550 000 kronor samt att läslyftet 60 000 
kronor som  blev fel bokförda på 2019. 
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Övriga interna kostnader högre än budgeterat, elevreglering har skett enligt ny 
beräkningsmodell 2020, vi har haft svårt att räkna enligt den nya beräkningsmodellen. Fler 
barn lägre antal timmar på förskolan vilket ger en lägre elevpeng. 
Övriga externa kostnader ligger över budget på grund av högre priser och fler inköp av 
handskar, tvål och handsprit på grund av Covid - 19 
GOL (gruppen och ledaren) utbildning som var obligatorisk och inte var budgeterad 
Personalärende två på Previa som inte var budgeterade 

Fritidshem 

Kvidinge fritidshem underskott på 1,2 miljoner 
Detta beror på budgeten är högre än elevunderlaget, reglering har skett utifrån elevunderlag 
och ny beräkningsmodell 2020. svårt att beräkna utifrån den nya beräkningsmodellen. Vi 
behöver se över bemanningen på fritidshemmet för att få en budget i balans inför 2021.En 
medarbetar som går i pension sommaren 2021 kommer inte att ersättas 

Åtgärder: 
Vi minskade med 1,5 tjänst inför augusti 2020 men det ger endast halvårseffekt. 320 000 
kronor 
0,5 tjänst som går i pension sommaren 2021 kommer inte att ersättas, vilket ger halvårseffekt 
130 000 kronor 
Tingdals fritidshem underskott på 0,4 milj 
Detta beror på reglering av elevunderlaget i förhållandet till budget och att det är svårt att 
beräkna utifrån den nya beräkningsmodellen 2020. Fler barn har haft lägre vistelsetid på 
fritidshemmet än beräknat och det ger en lägre elevpeng. 

Åtgärder: 
Vi minskade med 0,6 tjänst inför augusti vilket ger halvårseffekt 160 000 kronor 

Förskoleklass 

Tingdals förskoleklass har ett överskott på 130 000 
Vi har fått kompensation för höga sjuklöner 160 000 kronor, varav 100 000 tillhör skolan men 
har bokförts här, vilket kompenserar personalkostnaderna till viss del 
Kök och städ är inte konterade på förskoleklass vilket behöver förändras inför 2021 
Kvidinge förskoleklass har ett underskott på 477 000 
Detta beror på högre personalkostnader än budgeterat, fler elever under hösten vilket har ökat 
personalkostnaderna. Vi har valt att lägga mer resurser i förskoleklass än budget då vi har 
barn med stora svårigheter som behöver stöd under sin dag. 
Åtgärder: 
Vi minskade med 1,0 förskollärare inför augusti. Vi har fler elever under hösten detta innebär 
att vi omfördelat personal från fritidshemmet och grundskolan som nu arbetar i förskoleklass. 
Vi kommer att se över bemanningen inför hösten 2021 när vi tar emot en ny elevgrupp. 

Grundskola 

Tingdalskolan har ett underskott på 3,2 miljoner 
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Detta beror på: 
Bussvärd för att säkerställa trygghet och stöd vid förflyttningar 1,4 tjänst, 650 000 kronor 
Heltid som norm behöver 0,5 tjänst textillärare , 0,45 tjänst utöver budget, 220 000 kronor 
Reglering enligt ny beräkningsmodell för elevpeng 2020 vilket har gett oss en lägre 
tilldelning. 
Vi har för 7 elever behövt förstärka organisationen med ytterligare personal, enligt skollagen 
3 kapitel § 7 särskilt stöd samt enligt kapitel 5 trygghet och studiero, utöver budget 5,3 
tjänster under vårterminen och 4,1 tjänst under hösten med en total kostnad på 1 700 000 
kronor 
Högre kostnader än budgeterat för inköp av tvål, handskar, papper, handsprit på grund av 
Covid-19. Merkostnad på 65 000 kronor 
Skolan är fördelad på två enheter vilket innebär högre kostnader både personal och 
lokalkostnad. Utökad personalkostnad  1,7  tjänst kök och städ 600 000 kronor 
Avsaknad av idrottshall kostar 0,25 tjänst i förflyttning och iordningsställande för 
idrottsläraren som har sin undervisning i tre olika idrottshallar. 150 000 

Åtgärder: 
Våren minskat med 1,0 lärare pensionsavgång, 1,0 administratör/arbetsledare kök och städ ej 
återbesatt, helårseffekt 900 000 kronor 
Hösten minskat med 2,55 lärare, specialpedagog 0,1, städ 0,1, elevassistent 1,0 och 
arbetsledare/administratör 0,5 men det blir endast halvårseffekt, 1 100 000 Kronor 
Kompensation för höga sjuklöner har kommit in som reglerar en del av personalkostnaden 
Kvidinge skola har ett underskott på 1,4 miljon 
Detta beror på för mycket personal i förhållande till budget framför allt under vårterminen. 
Vi har även för 3 elever behövt förstärka organisationen med ytterligare personal, enligt 
skollagen kapitel 5 trygghet och studiero samt kapitel 3 särskilt stöd utöver budget med 2 
tjänster under våren och 2,7 tjänster under hösten med en total kostnad på 970 000 kronor 
Högre kostnader än budgeterat för inköp av handsprit, tvål, handskar och papper på grund av 
Covid-19. Merkostnad på 30 000 kronor 
Vi har utökat med 0,15 tjänst specialpedagog under hösten för förskoleklass 45 000 kronor 

Åtgärder: 
Hösten minskat med 1,0 elevassistent, 1,0 förskollärare och 3,0 lärare, men det blir endast 
halvårseffekt, det ger drygt 1 000 000 kronor 
Kompensation för höga sjuklöner har kommit in som reglerar en del av personalkostnaden 

Investeringar 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Investeringsinkomst 0 0 0 0 

Investeringsutgift -2,2 -1,6 -2,3 0,7 

Nettoinvestering -2,2 -1,6 -2,3 0,7 

Nya möbler personalrum, arbetsrum för 160 000 
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Nya möbler klassrum, avdelningar för 568 000 
Nya maskiner till kök och städ 223 000 
Akustikmiljö, ljuddämpande insatser för 134 000 
It, media, smart, projektorer 37 000, (kostnader för it, telefoni ska belasta driften) 
Solskydd för 46 000 
Barnvagnar för 47 000 
Inventarier till ny förskola, Oasen 244 000 
Elcyklar, lådbil 53 000 
Vi har gjort beställning på projektorer och TV - skärmar vilket vi ännu inte fått faktura på 
totalt 164 655:- dessa medel önskar vi flytta över till 2021 samt de 250 000: vi har i inköp till 
ny idrottshall då den ännu inte är på plats. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 
Område Väst:omfattas av: 
Nyvångs skola: F-6 skola och fritidshem, fritidsgård, öppen fritids och särskild 
undervisningsgrupp 
Nyvångs förskolor: Kolhuggaren och Gruvlyckans förskolor 
Hyllinge skola: F-9 och fritidshem, fritidsgård och öppen fritidsklubb. 
Hyllinge förskolor Kryddan, Örtagården, Galaxen och Skogsgläntans förskolor 
Sjukfrånvaron under 2020 var 4,17 % för hela området det var en ökning jämfört med 2019 då 
vi hade sjukfrånvaro på 3,84 %. Covid-19 har påverkat frånvaron negativt  och ökningen är 
under vårens pandemi, hösten har varit mer normal. Sammantaget kan man konstatera att 
Område Västs personal har hög närvaro. 

Vision och mål för område Väst 
"Tillsammans når vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö" 
Mål: 
- Våra verksamheter når goda kunskapsresultat 
- Våra arbetssätt ger stöd och utmaningar till samtliga barn och elever 
- Våra verksamheter har en värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet 
Alla cheferna har ledarplaner som tydliggör ledaruppdraget och överenskommelse med sina 
arbetslag och tidsatt uppföljning. 

Måluppfyllnad 

Hållbart samhälle 

Kommentar 

Hela området arbetar med Grön Flagg både i förskola och skola. Miljöcertifiering för samtliga 
enheter är målet. Vidare så arbetar förskolornas kök  och skolköken med minskning av 
matsvinn. 
  

 

Ett hållbart förhållningssätt präglar alla verksamheter. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Alla enheter ska miljöcertifieras minst 
två gånger under mandatperioden  Ej påbörjad 

Grön Flagg används som 
certifieringsinstrument inom samtliga 

enheter 

Systematiskt värdegrundsarbete  Påbörjad 

Inom alla verksamheter så har vi 
handlingsplaner på hur det 

systematiska  värdegrundsarbetet skall 
genomföras. Dessa planer utvärderas 

varje år. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

I samverkan med kostenheten mäta 
och minimera matsvinnet inom alla 
förskolor och grundskolor  Ej påbörjad 

Samtliga kök mäter matsvinn. 
Resultaten används som underlag för 
diskussioner om hur vi kan bli ännu 

bättre ur miljöaspekt. 

Dialog med eleverna kring deras 
arbetsmiljö och studiero  Påbörjad 

Samtliga enheter arbetar med olika 
insatser för att uppnå maximal 

arbetsmiljö och studiero. Några 
enheter har under året påbörjat 

utvärderingssystemet Loop Me som 
indikator för utveckling 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

 

Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli självständiga individer med hög 
tilltro till sin egen förmåga. 

Aktiviteter Status Kommentar 

TAKK  Utförd  

Visuellt stöd  Utförd  

SVA  Utförd  

Kontinuerligt arbete med att stärka 
elevernas självkänsla.  Påbörjad 

I våra olika enheter pågår 
utvecklingsarbeten för att alla barn 

och elever skall lämna Hyllinge och 
Nyvång med en känsla av att jag kan. 

Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytande över sin vardag i 
förskola, skola och fritidshem. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Utvecklingssamtal  Utförd  

Tillämpning av klassrumsrutiner  Påbörjad 

Skolledarna arbetar aktivt med 
personal kring klassrumsrutiner. Detta 

sker både på individuell och 
gruppnivå. 

Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög tillgänglighet i utbildningen 
för alla barn och elever. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Reflektion och analys  Utförd  

SPSM, tillgänglig utbildning  Utgått  

Systematiskt arbete med 
frånvarotrappan  Påbörjad  

Arbeta aktivt med SPSM:s 
värderingsverktyg för tillgänglig 
utbildning  Ej påbörjad 

Här är det ännu bara Nyvångs skola 
som gått "all in" vad det gäller 

SPSM:s värderingsverktyg. 
Detta är under fortsatt utveckling. 
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En hälsosam livsstil präglar alla verksamheter. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Daglig utevistelse och daglig rörelse  Utförd  

Måltidspedagogik  Avslutad, delvis utförd  

Stimulera fysisk aktivitet  Påbörjad 

Alla förskolor och skolor arbetar 
aktivt med att stimulera fysisk 

aktivitet. Vi har organisationer tex 
utifrån ledda rastaktiviteter på 

skolorna. 

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin 
undervisning. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Workshop  Utförd  

Kompetensutveckling för pedagoger i 
förskola och grundskola  Påbörjad 

All personal har via sina 
medarbetarsamtal fått göra 

individuella utvecklingsplaner sedan 
sker planering av skolledarna på 

gruppnivå. 
  
  
  

Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala 
skolor, ska ligga över riksgenomsnittet. 

inställt 2020 

Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, ska ligga över riksgenomsnittet. 

INSTÄLLT 2020 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

HT 20 
Hyllinge 72 % 
Nyvång  81,8 % 
  
  

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

Ht 20 
Hyllinge skola 64 % 
Nyvångs skola 87,5 % 
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Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, 
ska ligga över riksgenomsnittet. 

Ht 20 
Hyllinge 72 % 
Nyvång  50 % 

Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, ska ligga över 
riksgenomsnittet. 

Ht 20 
Hyllinge 80 % 
Nyvång 72,7 % 

Andel elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) ska ligga 
över riksgenomsnittet. 

Ht 20 
Hyllinge 208,2 poäng 

Meritvärdet i årskurs 9 för pojkar ska öka. 

Ht 20 
Hyllinge skola 190 poäng 

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet. 

ht 20 
Hyllinge skola 77,2 % 

Andel av Åstorps elever i årskurs 9 som påbörjar sin gymnasieutbildning ska öka. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Implementering av ny plan för studie- 
och yrkesvägledning (nov 2019) samt 
uppföljning och utvärdering. 
Handlingsplan på enhetsnivå ska tas 
fram.  Påbörjad 

Den nya planen är implementerad på 
bägge skolområdena och detta kan 
följas upp via olika aktiviteter som 

genomförs under skolåret. 

Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, hemkommunen, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

Attraktiv arbetsgivare 
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Årsredovisning 
Rektorsområde Väst 

Bildningsnämnden är en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna 
genom bl.a. god arbetsmiljö, god ledarkompetens, professionell och personlig 
utveckling, konkurrenskraftiga löner och ändamålsenliga lokaler. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Medarbetarsamtal, lnesamtal och ett 
aktivt arbetsmiljöarbete  Utförd  

Aktivt arbeta med att minska 
sjukfrånvaron utifrån genomförd 
hälsostrategisk inventering.  Påbörjad 

Under året har verksamheterna arbetet 
hårt med att minska sjukfrånvaron. 

Under våren har vi i samarbete med 
HR fått tre medarbetare att söka andra 

arbeten utifrån att närvaron varit låg 
eller obefintlig i våra verksamheter,  

detta kommer att synas i höstens 
uppföljning. 

Ekonomi 

Helår förenklad 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Summa intäkter 13,2 14,2 12,8 1,4 

Summa kostnader -100,7 -103,6 -101 -2,6 

Varav personalkostnader -78,8 -81,3 -79,7 -1,6 

Summa Nettokostnader -87,6 -89,4 -88,2 -1,2 

Helår detalj 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Övriga interna intäkter 0 0,5 0,4 0,1 

Statsbidrag 8,1 9,2 7,1 2,1 

Övriga externa intäkter 5,1 4,6 5,3 -0,7 

Summa intäkter 13,2 14,2 12,8 1,4 

Personalkostnader -78,8 -81,3 -79,7 -1,6 

Lokalkostnader -10,9 -11,5 -11 -0,5 

Övriga interna kostnader -3,8 -4,6 -3,9 -0,7 

Övriga externa kostnader -7,3 -6,2 -6,4 0,2 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -100,7 -103,6 -101 -2,6 

Summa Nettokostnader -87,6 -89,4 -88,2 -1,2 

Förskola 

Förskola totalt + 250 tkr, varar Hyllinge -500 tkr och Nyvång +750. Avvikelserna består till 
största del av personalkostnader där underskottet i Hyllinge delvis kommer ur att 
personaltätheten vid ingången av 2020 var högre än vad elevpengen medgav till. 
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Årsredovisning 
Rektorsområde Väst 

För Nyvångs del så låg man rätt i personalbemanningen inledningsvis, vilket även gynnade 
förskolans kostnader under pandemin och vikarier inte behövde hämtas hem i någon större 
omfattning. 
  
  

Fritidshem 

Fritidshem totalt +60 tkr varav Hyllinge +420 och Nyvång -360 
Nyvångs fritidshem har haft ökade kostnader för extra personal för barn på fritidshemmet som 
går i Vita villan. Även barn med tidig tid och sen omsorgstid 5.45-18.00 vilket innebär ökade 
personalkostnader för att täcka tidsintervallet. När elevpeng numera beräknas per elev istället 
för omsorgstimmar som tidigare så blir fritidshem med behov av tidiga och sena öppettider 
kraftigt missgynnade i den ekonomiska tilldelningen. 
Hyllinges fritidshem går med överskott så personalbemanningen under våren var för låg. 
Detta har åtgärdats under hösten och 1,5 fritidspedagog är anställda. Detta bör minska 
överskottet till 2021 
  

Fritidsgård 

Fritidsgårdar totalt +200 tkr, varav Hyllinge +160 och Nyvång + 40 
  
Hyllinge fritidsgård har under året skiftat personal och detta medförde att under sommaren så 
var det lägre kostnader för detta. 

Förskoleklass 

Förskoleklass totalt -160 tkr, varav Hyllinge -170 och Nyvång + 10 
Hyllinges underrskott är koppat till personalförändringar under året som ökat kostnaderna 

Grundskola 

Grundskola totalt -1550 tkr, varav Hyllinge -2850 och Nyvång + 1300. Hyllinge belastas år 
2020 med ca -1200 tkr för utköp av tre personal. 
Hyllingeskola har under året hårt belastats av skadegörelse företrädesvis fönsterkrossning, 
uppskattningsvis över -350. Personalförändringar som pensioner har också bidraget till ökade 
kostnader då vi fått anställa ny personal från augusti men pensionären inte slutade förrän siste 
oktober. Dubbla löner på ca -200. 
Avslutningsvis har ny matsal invigts i augusti. För möblering mm har en hel del inköp 
tvingats göras då budgeterade medel inte räckte till 
Nyvångs skolas överskott är till stor del relaterat till stabil och frisk personal,  
vikariekostnaderna är  i princip noll. 
Vidare har en tjänst varit vakant under hösten. 
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Rektorsområde Väst 

  
  
  
  

Investeringar 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Investeringsinkomst 0 0 0 0 

Investeringsutgift -1,4 -2,2 -2,2 0 

Nettoinvestering -1,4 -2,2 -2,2 0 

Investeringsutrymmet har gått jämnt upp. 
Under året har Gruvlyckans förskola och Hyllinge skolas nya matsal kört igång. 
Här kan man nu konstatera att högre budgetbelopp skulle varit planerade 
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Årsredovisning 
Rektorsområde Vuxenutbildning 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Uppdragsbeskrivning 
Vuxenutbildningens uppdrag är att leverera vägledning och utbildning med ett kontinuerligt 
intag, individanpassat arbetssätt. 
Vi ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret. 

Måluppfyllnad 

Hållbart samhälle 

Kommentar 

De inköp som görs följer miljöcertifieringar. 
Flertalet kurser använder digitala läromedel. 

 

Ett hållbart förhållningssätt präglar alla verksamheter. 

Målet är inte relevant och genomförbart i vår verksamhet. 
Vi följer kommunens riktlinjer för miljöarbete avseende inköp och verksamhet. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Alla enheter ska miljöcertifieras minst 
två gånger under mandatperioden  Ej påbörjad 

Målet är inte relevant och 
genomförbart i vår verksamhet. 

Vi följer kommunens riktlinjer för 
miljöarbete avseende inköp och 

verksamhet. 

Systematiskt värdegrundsarbete  Utförd 

Vi har fortsatt arbetet med att förbättra 
vår servicegrad till kommunens 

invånare genom att införa digital 
ansökan för som som söker utbildning 

inom vuxenutbildningen (ej 
yrkesvux). 

Dialog med eleverna kring deras 
arbetsmiljö och studiero  Utförd 

Vi har elevhearing på IM två gånger 
per termin och skolkonferens för 

studerande på vux. Elevernas 
synpunkter har  resulterat i att vi 

påbörjat utveckling av utemiljön och 
förbättrat ljus och akustik i ett flertal 

salar. 

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre 

Kommentar 

Vi arbetar med att vägleda de studierande att göra realistiska studieplaner och samtliga lärare 
gör anpassningar utifrån elevernas behov. 
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Årsredovisning 
Rektorsområde Vuxenutbildning 

Vi skapar förutsättningar för barn och unga att bli självständiga individer med hög 
tilltro till sin egen förmåga. 

Målet är uppfyllt men fortsatt arbete med samma mål ska sker även under nästkommande år. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Kontinuerligt arbete med att stärka 
elevernas självkänsla.  Utförd  

Motivationshöjande insatser IM  Påbörjad 

Under uppstartsveckan i augusti 
samlades preliminära klasserna med 

klasslärarna i fyra dagar innan 
ordinarie schema började. Det var nytt  

sätt att påbörja arbetet med att skapa 
en grupptillhörighet och gav också 

lärarna möjlighet att lära känna 
eleverna. Dessa dagar ägnades åt 

studieteknik, säkerhetsföreskrifter, 
samarbetsövningar och samtal om 

varför eleven är på IM. Uppstarten 
medförde en tightare sammanhållning 
överlag i de olika klasserna men även 

över klassgränserna. Vid muntlig 
utvärdering 18/12 framkom att 

eleverna ansåg att de hade någon att 
vara med, kände sig delaktig i ett 

sammanhang och att det går att prata 
med alla lärare. 

Utflykt  i oktober skapade kontaktytor 
mellan framför allt lärare och de 

elever läraren inte undervisade, men 
även mellan elever som inte umgicks 

tidigare. Närvaron denna dag var 
generellt god. 

Vi kan se att flera av de elever som 
hoppar av har psykosociala 

utmaningar, utanför skolans ramar. En 
del av dem har varit i särskild 

undervisningsgrupp, eller fått andra 
insatser, under grundskolan. Vi 

kommer utveckla samarbetet med 
KAA. Elever som inte är redo för 

skola har skrivits in och sen inte 
påbörjar studier, eller lett till avhopp. 

KAA: nå fler ungdomar genom 
effektivare metoder för 
kontaktsökande  Påbörjad 

Samarbete med Bjuvs kommun inleds 
under våren 2020 i syfte att öka 

kvalitet och optimera resurserna. 

KAA: skapa en samlingsplats för 
ungdomarna som inte är i studier eller 
arbete  Påbörjad 

Under höstterminen fick KAA-
samordnaren i uppdrag att vara med 

och iordningställa och starta upp 
Kastanjen som mötesplats. Här ska det 
ges möjlighet att ha en ” fredad” plats 

för ungdomar inom skola och 
socialförvaltning som behöver komma 

på möte eller ha ett studierum. KAA 
har fått ett samtalsrum här. 

Barn och elever är delaktiga i sitt lärande och har inflytande över sin vardag i 
förskola, skola och fritidshem. 

Ett större ansvars tas idag av hela "kedjan" på gruv/gy - lärare-syv-administratör vilket leder 
till att eleverna måste ta ett större ansvar för sina studier. 
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På IM och SFI har detta fungera väl sedan tidigare. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Fördjupad samverkan mellan SYV 
och lärare på gruv/gy  Utförd 

Samverkan mellan SYV och lärare på 
GY kom igång under våren 2020 med 

aktiv dialog mellan SYV och lärare 
där ansökningar diskuteras och vid 

behov justeras för korta studietider. 

Mer aktiv vägledning på gyvux som 
mer djupgående tar reda på vilken 
studieform som är rätt (distans eller 
när)  Utförd 

Syv har genom fördjupat samarbete 
med lärarna fått kunskap som 
underlättar vägledning till rätt 

studieform. 

Undersöka effektiva sätt att 
kontrollera inaktivitet för att minska 
andelen avhopp  Utförd 

Arbetssätt på gyvux har hittats och 
fungerar. 

Tillämpning av klassrumsrutiner  Utförd  

Alla verksamheter har inkluderande lärmiljöer med hög tillgänglighet i utbildningen 
för alla barn och elever. 

Vi har utvecklat kompetensen kring digitala verktyg hos samtlig personal genom ett 
systematiskt organiserat arbete lett av digitaliseringsgruppen, förstelärare, elevhälsoteamet 
och skolledningen. Arbetet fortsätter under 2021 då detta är ett område i ständig förändring. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Kompetensutveckling likvärdig 
utbildning  Påbörjad 

Vi har en digitaliseringsgrupp som 
arbetar med kompetensutveckling 

kring digitala verktyg som 
Classroomstruktur, Widgit online, sli, 

loop me, inläsningstjänst och studi. 
Specialpedagog och förstelärare 

arbetar tillsammans med 
skolledningen för att kontinuerligt 

utveckla lärmiljöerna efter elevernas 
behov. 

Stor vikt har under 2020 lagts på att 
förbättra de fysiska miljöerna kring 

ljud och ljus. Vi har utrustat ett 
klassrum med hörslinga och 

mikrofoner. 

Gemensamma stödstrukturer i alla 
verksamheter  Påbörjad 

Alla studerande på 
Vuxenutbildningscentrum ska ha 

samma stödstrukturer oavsett lärare 
eller kurs. Elevhälsoteamet, 

förstelärare och speciallärare har 
genomfört 

kompetensutvecklingsinsatser som 
fortsätter under 2021. Med 

stödstrukturer avses lektionsdesign, 
differentiering, anpassningar, enhetlig 

Classroomstruktur, bildstöd (Widgit 
online), sli, inläsningstjänst, studi och 

ev. legimus. 
En förstelärare har tagit fram ett 

metodmaterial för användningen av 
studi. 

Vi använder elevhälsoteamet som 
konsluter till även de verksamheter 

som formellt saknar elevhälsa. 
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Aktiviteter Status Kommentar 

Verka för att studerande i behov 
ansöker till Jag-kan  Utgått 

SYV har varit representant i Jag kan- 
gruppen men inga nya har skrivits in, 

projektet avslutas i augusti. 

Systematiskt arbete med 
frånvarotrappan  Utförd  

Arbeta aktivt med SPSM:s 
värderingsverktyg för tillgänglig 
utbildning  Ej påbörjad  

En hälsosam livsstil präglar alla verksamheter. 

Det förebyggande arbetet syftar till att genom ett salutogent förhållningssätt minska risken för 
ohälsa genom att arbeta förebyggande och stärka skyddsfaktorerna. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Friskvård på IM  Utförd 

Skolkuratorn har små grupper med 
elever och resultatet har fallit väl ut då 

såväl träning som kostvanor 
förbättrats hos de som deltagit. 

Utveckla elevhälsoarbetet på komvux  Avslutad, delvis utförd 
Då vi tvingades effektivisera tog vi 

bort all icke lagstadgad verksamhet. 

Genomföra friluftsdag på IM  Utförd 
Utick under våren, genomfördes under 

hösten. 

Stimulera fysisk aktivitet  Påbörjad 

Vi har friskvård på IM. 
Vi arbetar med att utveckla utemiljön 

så att den kommer främja fysisk 
aktivitet. 

Personalen ska ha kunskap och kompetens att använda moderna digitala verktyg i sin 
undervisning. 

Rådande omständigheter har gett oss ett kvitto på att vi nått detta mål. 
Undervisningen ställdes om från närstudier till fjärrundervisning på tre dagar i samtliga 
verksamheter. 
All personal har genomfört digitala möten sedan i mars och idag är detta vårt naturliga 
arbetssätt. 

Aktiviteter 
Statu

s Kommentar 

Behovsinventering 
all  - loop 1 

 
Utför

d 
Samtlig personals digitala kompetens har kartlagts genom loop me 

Digitaliseringsgruppen har utarbetat en plan för insatser för höjd kvalitet. 

Kompetensutvecklin
gsinsats 1: alla ska 
nå den lägstanivå 
digitaliseringsgruppe
n fastställt. 

 
Utför

d 

Samtliga anställda når den lägstanivå digitaliseringsgruppen fastställt. 
C19 har bidragit till att kraven för lärare har höjts och samtliga har på egen hand eller 

kollegialt lärande utvecklat sin kompetens. 

Kompetensutvecklin
gsinsats 2: samsyn 
bland lärarna kring 
gemensam struktur i 
google classroom 

 
Utför

d 
Alla lärare fick i google forms svara på frågan "Vad tycker du ska finnas i google 

classroom?" 
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Aktiviteter 
Statu

s Kommentar 

 
Digitaliseringsgruppen har under ledning av försteläraren i digitalisering tagit fram ett 

exempelclassroom som lanseras juni 2020. 

Fastställa gemensam 
struktur för alla 
classroom - loop 2 

 
Utför

d 

Digitaliseringsgruppen lät alla lärare svara på frågan vad de anser ska finnas i 
classroom. Utifrån resultatet har digitaliseringsgruppen satt samman ett 

exempelclassroom som lanseras under slutet av våren. 

 
Kompetensutvecklin
g för pedagoger i 
förskola och 
grundskola 

 
Påbörj

ad  

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, ska ligga 
över riksgenomsnittet. 

Ej relevant för vår verksamheter 
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Andel av Åstorps elever i årskurs 9 som påbörjar sin gymnasieutbildning ska öka. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Systematisk uppföljning av 
gymnasieansökan  Utförd 

Genomförd 14/2 med syv, rektor och 
hela IM-laget. 

Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, hemkommunen, ska 
ligga över riksgenomsnittet. 

Avbrottsstatistiken för elever som gått vidare till nationella program efter studier på IM-
programmet hos oss är låg. I stort sett alla klarar sina studier på nästa skola. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Framtidsval på IM  Utförd 

Framtidsval genomförs schemalagt en 
lektion i veckan i syfte att ge eleverna 

ökad kunskap om sig själva, 
arbetslivet och omvärlden genon stöd i 

läroplanen som säger att skolans mål 
är att: 

• varje elev kan granska olika 
valmöjligheter och ta 

ställning till frågor som rör 
den egna framtiden. 

• varje elev har inblick i 
närsamhället och dess 

arbets-, förenings- och 
kulturliv” (Lgr11) 

Arbetet är implementerat i ordinarie 
verksamhet. 

Implementering av ny plan för studie- 
och yrkesvägledning (nov 2019) samt 
uppföljning och utvärdering. 
Handlingsplan på enhetsnivå ska tas 
fram.  Utförd 

Vuxenutbildningens mål i 
karriärvägledningsplanen är uppfyllda 

och genomförda med hänsyn till 
rådande omständigheter. 

Följa upp ungdomarna som studerar i 
annan kommun en gång per term.in  Påbörjad 

 
KAA-samordnare har skickat mail till 

alla skolor där vi har ungdomar men 
inte fått svar av alla. En del skolor vill 
inte/kan inte skicka dessa uppgifter på 

mail så en del har skickat brev eller 
ringt istället. Av detta dras slutsatsen 

att KAA-samordnaren istället ska 
ringa till alla gymnasieskolor. 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommentar 

Vi har mycket god kontinuitet i vår personalgrupp. Vi har låga sjukskrivningstal och de vi har 
är inte arbetsrelaterade. 
Vår bedömning är att  mat trivs och förutsättningarna för att utföra sitt arbete generellt 
upplevs som goda. 
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Bildningsnämnden är en arbetsgivare som erbjuder goda villkor för medarbetarna 
genom bl.a. god arbetsmiljö, god ledarkompetens, professionell och personlig 
utveckling, konkurrenskraftiga löner och ändamålsenliga lokaler. 

Vi anser att nämndens mål är uppfyllt. 

Aktiviteter Status Kommentar 

Lyhördhet och dialog kring 
arbetsmiljö  Utförd 

Dialog sker vid medarbetarsamtal, 
APT och Losam. 

APT blir ett dialogforum och inte ett 
informationsmöte  Utförd 

Trots APT skett helt digitalt sedan 
mars har vi kunnat följa vår planering 

med gruppdiskussion på APT. 

Aktivt arbeta med att minska 
sjukfrånvaron utifrån genomförd 
hälsostrategisk inventering.  Påbörjad 

Psykosocial enkät, medarbetarsamtal 
och hälsosamtal vid sjukfrånvaro görs 

och anpassningar görs utifrån 
individuella behov. 

Ekonomi 

Helår förenklad 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Summa intäkter 11,4 10,8 10 0,8 

Summa kostnader -31,1 -29,7 -30,2 0,5 

Varav personalkostnader -22,1 -21,7 -20,8 -0,9 

Summa Nettokostnader -19,7 -18,9 -20,2 1,3 

Helår detalj 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Övriga interna intäkter 0,3 0 0 0 

Statsbidrag 5,2 4 4,3 -0,3 

Övriga externa intäkter 6 6,8 5,7 1,1 

Summa intäkter 11,4 10,8 10 0,8 

Personalkostnader -22,1 -21,7 -20,8 -0,9 

Lokalkostnader -2 -2,1 -2,1 0 

Övriga interna kostnader -0,3 -0,3 -0,4 0,1 

Övriga externa kostnader -6,7 -5,6 -6,9 1,3 

Avskrivningar -0,1 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -31,1 -29,7 -30,2 0,5 

Summa Nettokostnader -19,7 -18,9 -20,2 1,3 

Gymnasieskola 

Personalkostnaderna har varit något högre än prognostiserat då vi har tvingats dela vissa 
större grupper för att upprätthålla coronasäkert avstånd mellan eleverna. 



11 
Årsredovisning 
Rektorsområde Vuxenutbildning 

Vi har fått skynda på investeringsplanen maa rådande omständigheter för att göra anpassa 
våra digitala verktyg efter nya förutsättningar det gäller t.ex inköp av fler chrombooks än 
planerat, hörlurar, programvara och utrustning för att webbsända lektioner för att möjliggöra 
att elever som är hemma kan följa undervisning som sker på plats. 

Grundläggande vuxenutbildning 

Vi har haft färre elever än vi trott då färre elever nått målen på sfi och inte kunnat komma in 
på gruv. 
Vi har kombinerat elever som tidigare studier med arbete inom vården men dessa har under 
2020 fått arbeta heltid och tvingats hoppa av sina studier. 
Vi har fått skynda på investeringsplanen maa rådande omständigheter för att göra anpassa 
våra digitala verktyg efter nya förutsättningar det gäller t.ex inköp av fler chrombooks än 
planerat, hörlurar, programvara och utrustning för att webbsända lektioner för att möjliggöra 
att elever som är hemma kan följa undervisning som sker på plats. 

Gymnasial vuxenutbildning 

Vi gör ett överskott då vi inte har köpt så mycket utbildning som vi haft medel till. Vi tror inte 
att vi har sett kumlen av det utbildningsbehov som covid-19 situationen medför. Vi tror att 
kostnaden kommer blir högre under 2021. Statens förändrade krav 2020  kring 
medfinansieringen har påverkat vår budget positivt. 
Vi har fått skynda på investeringsplanen maa rådande omständigheter för att göra anpassa 
våra digitala verktyg efter nya förutsättningar det gäller t.ex inköp, hörlurar, programvara och 
utrustning för att webbsända lektioner för att möjliggöra att elever som är hemma kan följa 
undervisning som sker på plats. 
  

Särskild vuxenutbildning 

Elevantalet har krympt vi har idag endast tre studerande, ledningsresurs har lagt för att arbeta 
uppsökande i syfte att få fler stuerande. Fr o m 2021 slår vi ihop särvux med skriv och läs på 
SFI och använder således resurser från SFI för att få en budget i balans på särvux. 
  

Svenska för invandrare 

Vi har haft färre elever än prognostiserat och valt digitala läromedel före analoga vilket har 
hållit nere kostnaderna.  Vi startade ytterligare en grupp under mitten höstterminen, när 
inflödet ökade något. 
Aktiviteter som studiebesök, yrkescaféer resor till utbildningsmässor och studieresor har inte 
kunnat genomföras pga pandemin vilket också har inneburit en minskning av utgifter. 
Inför 2021 finns risk att de statliga bidragen från migrationsmodellen kommer minska, som 
finansierar största delen av SFI, kommer minska och inför 2022 kan bidragen i värsta fall vara 
borta. Vi har samtidigt inga indikationer på att verksamheten kommer minska, tvärtom. 
Omvärldsbevakning visar att man från såväl statligt håll kommer vilja att fler läser SFI. 



12 
Årsredovisning 
Rektorsområde Vuxenutbildning 

Investeringar 

Tabellvärden Utfall 2019 Utfall 2020 
Årsbudget 

2020 Avvikelse 2020 

Investeringsinkomst 0 0 0 0 

Investeringsutgift -0,1 -0,1 -0,1 0 

Nettoinvestering -0,1 -0,1 -0,1 0 

Vi har: 
* hörselanpassat ett klassrum 
* gjort en del lokalanpassningar 
* skapat en sal som kan användas till no, bild och hemkunskap 
* börjat skapa en utemiljö för gymnasieungdomarna, som främjar träning och rörelse 
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PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Överföring av investeringsmedel mellan budgetår 2020 till 2021 
Dnr BiND 2021/29 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen har upprättat förslag till framställan om överföring av medel 
mellan budgetår 2020 – 2021. Förslaget innebär ett äskande från 
bildningsnämndens sida om överföring av kvarvarande investeringsmedel på 
1 005 000 kr. 
 
Beslutsunderlag  
Beslut från BinAu 2021-02-10 § 14 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2021-02-04. 
Beräkningsunderlag/Skrivelse om överföring av medel från förvaltningschef, 
2021-01-31 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att anhålla om överföring av medel omfattande 1 005 000 kr i 
enlighet med förvaltningens beräkningsunderlag. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut  
Att anhålla om överföring av medel omfattande 1 005 000 kr i enlighet med 
förvaltningens beräkningsunderlag. 
 
Expedieras:   
Akten  
Kommunstyrelsen 
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Bildningsnämndens
Arbetsutskott

8(17)

PROTOKOLL
2021-02-10

Binau § 14

Överföring av investeringsmedel mellan budgetår 2020 till 2021
Dnr BIND 2021/29

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till framställan om överföring av medel
mellan budgetår 2020 - 2021. Förslaget innebär ett äskande från
bildningsnämndens sida om överföring av kvarvarande investeringsmedel på
l 005 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2021-02-04.
Beräkningsunderlag/Skrivelse om överföring av medel från förvaltningschef,
2021-01-31

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anhålla om överföring av
medel omfattande l 005 000 kr i enlighet med förvaltningens
beräkningsunderlag.

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

Bildningsnämndens arbetsutskotts beslut
Att föreslå bildningsnämnden att anhålla om överföring av medel omfattande
l 005 000 kr i enlighet med förvaltningens beräkningsunderlag.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Annika Hoppe  
Förvaltningschef  
042 - 641 50  
annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Bildningsnämnden 
 
Överföring av medel mellan budgetår 2020 till 2021 
Dnr: BIND 2021/29 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förslag till framställan om överföring av medel 
mellan budgetår 2020 – 2021. Förslaget innebär ett äskande från 
bildningsnämndens sida om överföring av kvarvarande investeringsmedel på 
1 005 000 kr. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[X] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms 

påverka barn 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2021-02-04. 
Beräkningsunderlag/Skrivelse om överföring av medel från 
förvaltningschef, 2021-01-31. 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden anhåller om överföring av medel omfattande 1 005 000 
kr i enlighet med förvaltningens beräkningsunderlag. 
 
 
 
Annika Hoppe  
 
 
Expedieras till: 
Akt 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-02-04 
Version  1 

Bildningskontoret 
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Överföring av medel från 2020 till 2021 
 
Bildningsnämnden  
 
För följande investeringsprojekt önskas investeringsmedel överföras från 
2020 till 2021.  
 
 
Verksamhetssystem grundskola                          500 000 kr 
 
Implementeringen av grundskolans nya verksamhetssystem drog under 2020 
ut på tiden och har ännu inte fakturerats av leverantören. 
 
 
Verksamhetssystem kulturskola        50 000 kr 
 
Implementeringen av kulturskolans nya verksamhetssystem drog under 2020 
ut på tiden och har ännu inte fakturerats av leverantören. 
 
 
Inventarier ny idrottshall Tingdal      250 000 kr 
 
En ny idrottshall är ännu inte påbörjad på Tingdalsskolan, därav har inte 
några inventarier blivit inköpta under 2020. 
 
Projektorer        165 000 kr 
 
Upphandling av nytt avtal har inneburit en försening i beställningen av nya 
projektorer inom grundskolan. 
 
Netboards         40 000 kr 
 
Upphandling av nytt avtal har inneburit en försening i beställningen av nya 
netboards inom förskola. 
 
 
Åstorp 31 januari 2021 
 
 
Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
Bildningsförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Yttrande från bildningsnämnden efter granskning av lokalförsörjnings – 
och detaljplaneprocessen 
Dnr BIND 2021/16 
 
Sammanfattning  
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommun 
genomfört en granskning av kommunens lokalförsörjnings- och 
detaljplaneprocess. Revisorernas slutsats är att kommunen saknar 
ändamålsenliga och samverkande processer avseendet arbetet med detaljplaner 
och lokalförsörjning med god framförhållning men att detaljplaneprocessen 
isolerat är välfungerande. 
 
För bildningsnämndens del påtalade revisionen att samverkan mellan 
inblandade parter har brister främst vad gäller informationsöverföring samt 
otydligheter i roller och ansvar mellan BFAB och bildningsförvaltningen.  
 
Bildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över granskningen senast 2021-
03-05. 
 
Beslutsunderlag  
Beslut från BinAu 2021-02-10 § 17 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-02-03 
Missiv och granskningsrapport från KPMG gällande lokalförsörjnings – och 
detaljplaneprocessen, daterad 2020-12-21 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att anta yttrandet som sitt eget och avger detsamma till 
kommunrevisionen. 
 
Proposition 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.  
 
Bildningsnämndens beslut  
Att anta yttrandet som sitt eget och avger detsamma till kommunrevisionen. 
 
Expedieras:   
Akten  
Kommunrevisionen  
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PROTOKOLL
2021-02-10

Binau § 17

Yttrande från bildningsnämnden efter granskning av lokalförsörjnings -
och detaljplaneprocessen
Dnr BIND 2021/16

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommun
genomfört en granskning av kommunens lokalförsörjnings- och
detaljplaneprocess. Revisorernas slutsats är att kommunen saknar
ändamålsenliga och samverkande processer avseendet arbetet med
detaljplaner och lokalförsörjning med god framförhållning men att
detaljplaneprocessen isolerat är välfungerande.

För bildningsnämndens del påtalade revisionen att samverkan mellan
inblandade parter har brister främst vad gäller informationsöverföring samt
otydligheter i roller och ansvar mellan BFAB och bildningsförvaltningen.

Bildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över granskningen senast 2021-
03-05.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-02-03
Missiv och granskningsrapport från KPMG gällande lokalförsörjnings - och
detaljplaneprocessen, daterad 2020-12-21

Yrkande

Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att anta yttrandet som sitt eget
och avger detsamma till kommunrevisionen.

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

Bildningsnämndens arbetsutskotts beslut
Att föreslå bildningsnämnden att anta yttrandet som sitt eget och avger
detsamma till kommunrevisionen.

Expedieras:
Akten

Bildningsnämnden

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

'Åé^'



Bildningsförvaltningen  1(2) 
 

 

 

 

Annika Hoppe 
Förvaltningschef 
042 – 64 150 
Annika.hoppe@astorp.se 
 

Bildningsnämnden 
 
Yttrande från bildningsnämnden efter granskning av lokalförsörjnings – och 
detaljplaneprocessen 
Dnr BIND 2021/16 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommun genomfört 
en granskning av kommunens lokalförsörjnings- och detaljplaneprocess. Revisorernas 
slutsats är att kommunen saknar ändamålsenliga och samverkande processer avseendet 
arbetet med detaljplaner och lokalförsörjning med god framförhållning men att 
detaljplaneprocessen isolerat är välfungerande. 

För bildningsnämndens del påtalade revisionen att samverkan mellan inblandade parter 
har brister främst vad gäller informationsöverföring samt otydligheter i roller och ansvar 
mellan BFAB och bildningsförvaltningen.  

Bildningsnämnden har möjlighet att yttra sig över granskningen senast 2021-03-05. 

 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och avger detsamma till 
kommunrevisionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-02-03 
Missiv och granskningsrapport från KPMG gällande lokalförsörjnings – och 
detaljplaneprocessen, daterad 2020-12-21 
 
Ärendet 
Bakgrunden till granskningen har varit att revisorerna har noterat att beslutade 
investeringar i verksamhetslokaler tar lång tid från beslut till färdig byggnad och har 
därför velat ha frågan belyst i en granskning. I granskningen har särskilt fokus riktats på 
investeringarna i Haganässkolan och arrangemangshallen. KPMG-s sammanfattande 
bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen som helhet saknar 
ändamålsenliga och samverkan processer avseende arbetet med detaljplaner och 
lokalförsörjning med god framförhållning. 

Bildningsnämnden kommer framgent att arbeta för att minimera de identifierade bristerna 
genom kontinuerliga uppföljningar och utvärdering. Bildningsnämnden har beslutat om 
att tillsätta en tillfällig lokalgrupp som består av arbetsutskottets ledamöter. Lokalgruppen 
kommer att träffas fyra gånger för att därefter presentera en plan för bildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-02-03 
Version  1 



Bildningsförvaltningen  2(2) 
 

över vilka lokaler som nämnden är i behov av under de kommande 20 åren. Underlaget 
kommer därefter att delges kommunstyrelsen. Lokalgruppens arbete, ihop med 
lokalförsörjningsprocessen, kommer att förenkla arbetet med lokalplanering och 
minimera riskerna för att nämnden står utan lokaler för att bedriva verksamhet när 
behovet uppstår. 

Brister i kommunikation mellan olika parter. Framför allt har samverkan mellan 
BFAB och bildningsnämnden inte fungerat.  

Bildningsnämnden kommer genom kontinuerliga uppföljningar i arbetsutskottet 
säkerställa att kommunikationen mellan BFAB och bildningsnämnden fungerar, utifrån 
utarbetade styrdokument, (färdigställda våren 2021). 

Roller och ansvar har varit otydliga.  

Bildningsnämnden välkomnar det pågående arbetet med en ny lokalförsörjningsprocess 
som inkluderar behovs- och utvecklingsfas, budgetprocessen, planprocessen, 
bygglovsprocessen och genomförandeskedet. Det blir i denna tydligt för varje part att se 
sin del i processen och vilka beslut som måste tas och i vilken ordning.  

Bildningsnämnden välkomnar också förslaget om att ta fram en modell för hur ett enskilt 
byggprojekt ska drivas. 

Bildningsnämnden säkerställer, genom kontinuerliga uppföljningar, att det den påbörjade 
processplanen fungerar och används som ett stöd i det dagliga arbetet, då denna tydliggör 
de roller och ansvar som tidigare har varit otydliga. Bildningsnämndens arbetsutskott 
kommer årligen att utvärdera ovan nämnda plan och vid behov av förändringar föreslå 
desamma. 

Förväntningarna på de olika samverkande parterna har varit otydliga och hela 
bygg-/investeringsprocessen har varit otydlig.  

Bildningsnämnden ser fram emot färdigställandet av en ny lokalförsörjningsprocess.  I 
denna blir det tydligt för varje part att se sin del i processen och vilka beslut som måste 
tas och i vilken ordning. Bildningsnämnden ser också stora möjligheter med en 
gemensam, kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 

I den nya  lokalförsörjningsprocessen tydliggörs förväntningarna på de olika 
samverkande parterna.  Bildningsnämndens arbetsutskott kommer årligen att utvärdera 
pågående arbete och vid behov föreslå revidering av tidigare nämnd processplan. 

Beaktande av barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn. 
 
Annika Hoppe 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bildningsnämnden 
Kommunrevisionen 
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ÅSTORP
Revisionen

Till: Bygg- och miljönämnden, bildningsnämnden, kommunstyrelsen och styrelsen för BFAB
Till: Kommunfullmäktige för kännedom

2020-12-21

Granskning av lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommun genomfört en
granskning av kommunens lokalförsörjnings- och detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.

Bakgrunden till granskningen har varit att revisorerna har noterat att beslutade investeringar i
verksamhetslokaler tar lång tid från beslut till färdig byggnad och har däri:ör velat ha frågan
belyst i en granskning, l granskningen har särskilt fokus riktats på investeringarna i
Haganässkolan och arrangemangshallen.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen som helhet
saknar ändamålsenliga och samverkan processer avseende arbetet med detaljplaner och
lokalförsörjning med god framförhållning. Detaljplaneprocessen isolerat bedömer vi dock som
fungerande och ändamålsenlig.

Den största orsaken till förseningar i byggnationen av Haganässkolan bedömer vi vara stora
brister i kommunikation mellan olika parter. Framför allt har samverkan mellan BFAB och
bildningsnämnden inte fungerat. Roller och ansvar har varit otydliga, förväntningarna på de
olika samverkande parterna har varit otydliga och hela bygg-/investeringsprocessen har varit
otydlig. En ljusning är att ett arbete med att utveckla och tydliggöra processen pågår.

Revisorerna ser allvarligt på innehållet i granskningsrapporten och anser att
kommunstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, har haft och har ett tungt ansvar i att styra upp
processer i kommunen som inte fungerar. Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen varit
medveten om att investeringsprocessen i Haganässkolan inte har fungerat. Revisorerna
anser därför att om kommunstyrelsen hade agerat kraftfullt, så snart man insåg att tidplanen
för Haganässkolan inte höll, skulle tiden för färdigställande avsevärt kunnat förkortas och
därmed kostnader för tillfälliga lösningar kunnat reduceras eller utebli.



Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:

—tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt

—fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen

—utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi

—ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än
lokalförsörjningsprocessen)

—vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram

Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport. Revisorerna önskar
yttrande från bygg- och miljönämnden, bildningsnämnden, och styrelsen för BFAB över
granskningsrapporten.

Revisorerna önskar särskilt yttrande från kommunstyrelsen kring vilka åtgärder de avser att
vidta med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda
senast 2021-02-05.

För Åstorps kommuns revisorer,

.^c^^
Monica Backe
Ordförande
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1 Sammanfattning 

Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 
Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga och 
samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med 
god framförhållning. 
Åstorps kommun har i många år haft en låg upparbetningsgrad av sin 
investeringsbudget. De planerade byggnationerna av Haganässkolan och 
arrangemangshallen är en del av detta. Det har i många år diskuterats behovet av en 
ny skola i Åstorp och fortfarande är ingen skola byggd. Vi noterar att den process som 
omfattar investeringar i byggnader har ändrats under årens lopp. Gemensamt för 
samtliga varianter är en brist på dokumentation som beskriver roller och ansvar.  
Kommunen har också lidit brist på planering i form av lokalförsörjningsstrategier och 
lokalförsörjningsplaner. En lokalförsörjningsplan är nu framtagen. Men på grund av den 
korta tid som funnits till förfogande är den inte komplett och färdig. 
Lokalförsörjningsplanen är i princip en inventering av vilka fastigheter som kommunen 
äger för verksamhetsändamål. Den beskriver också utifrån demografiska prognoser 
och andra underlag vilka behov av lokaler som finns i framtiden. En uppskattning av 
investeringsvolymer finns också. Arbetet är påbörjat och har en god ansats. 
Det saknas, anser vi, en lokalförsörjningsstrategi som talar om hur investeringar i 
lokaler ska gå till. Ska det byggas eller hyras? Ska koncepthus användas såsom t.ex. 
av Kommentus upphandlade standardförskolor eller ska varje enskild byggnad ritas av 
arkitekt? Hur flexibla ska nya byggnader vara utifrån hur olika verksamheter som kan 
bedrivas i byggnaderna? Etc. 
Detaljplaneprocessen har av vissa pekats ut som långsam. Att ta fram en detaljplan tar 
tid och de 1-2 år som en detaljplan tar att ta fram i Åstorps kommun är ingenting som vi 
bedömer som onormalt. 
Samverkan mellan framför allt BFAB och bildningsnämnden har inte fungerat. Det visar 
sig tydligt i planeringen av nya Haganässkolan och arrangemangshallen. Roller och 
ansvar är otydliga. Förväntningarna på de olika samverkande parterna är otydliga. 
Processen är otydlig Därför ser vi positivt på det arbete som nu läggs ner på att 
utveckla hela den process som leder från idé till färdig byggnad. 
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att 
tillsammans med i granskningen ingående nämnder:  

— tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt 
— fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen 
— utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi 
— ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än 

lokalförsörjningsprocessen) 
— vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram 
 

2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 
Revisorerna har noterat att beslutade investeringar i verksamhetslokaler tar lång tid 
innan upphandling av entreprenörer sker och byggnation kan påbörjas. Revisorerna 
utesluter inte att det kan ha en koppling till detaljplaneprocessen och därför vill 
revisorerna att hela kedjan från detaljplan till färdig byggnad genomlyses. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys 
att kommunens lokalförsörjnings- och detaljplaneprocess behöver granskas. 
Särskilt ska byggnationerna av Haganässkolan och arrangemangshallen 
uppmärksammas i granskningen. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har ändamålsenliga och 
samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och lokalförsörjning med 
god framförhållning. 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Kartläggning av detaljplaneprocessen 
— Vilken samverkan sker mellan bygg- och miljönämnden, serviceförvaltningen och 

BFAB så att när ett behov uppstår av att bygga nya/bygga om lokaler så att det 
finns en detaljplan som möjliggör investeringar i lokaler? 

— Hur sker arbetet med kommunens lokalförsörjning? 
- I de enskilda nämnderna? 

— Har t.ex. nämnderna själva gjort några analyser/utredningar som ligger till 
grund för framtida lokalbehov? 

— Vilken framförhållning finns i lokalförsörjningsarbetet? 
- För kommunens som helhet? 

— Finns en kommunövergripande lokalförsörjningsplan och hur tas den fram? 
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— Finns en strategisk lokalförsörjningsplan och hur följs den upp? 
- Strategier 
- Mål och mått 

Granskningen omfattar detaljplaneprocessen och lokalförsörjningsprocessen. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser bygg- och miljönämnden, bildningsnämnden, kommunstyrelsen 
och styrelsen för BFAB. 

2.4 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän och politiker.  
Följande personer har intervjuats: 

- Mikael Fors, VD BFAB 
- Ronny Sandberg, Kommunstyrelsens ordförande 
- Anna Falkenstam, Ekonomichef 
- Karin Larsson, Lokalstrateg 
- Petruska Rogmark, Projektledare skolbyggnadsutveckling 
- Per-Johan Flenner, Rektor för område centrum 

Dessutom har e-post-kommunikation förts med Camilla Eriksson, 
samhällsbyggnadschef, som också tillhandahållit dokumentation. 
Samtliga uppgiftslämnare har beretts tillfälle att faktagranska denna rapport. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Detaljplaneprocessen 

Detaljplaneprocessen börjar med att antingen kommunen, BFAB eller annan extern 
part kontrollerar om en plan möjliggör vad som är tänkt att byggas. Om inte befintlig 
detaljplan medger att sökande kan bygga som tänkt får en ansökan om ändring av 
detaljplan göras. 
Hela processen beräknas normalt sett ta 1-2 år och börjar vad gäller uppförande av en 
kommunal verksamhetsbyggnad såsom t.ex. en skola med en ansökan. Därmed kan 
samhällsbyggnadsförvaltningen påbörja ett planuppdrag. I planuppdraget ingår en 
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utredning av den plats som sökande avser bygga på samt vilka förutsättningar som 
finns med tanke på t.ex. vägar, bostadsområde, geologiska och miljömässiga 
förutsättningar m.m.  
I Åstorps kommun är det verksamhetsnämnderna som tar det första initiativet genom 
att till BFAB framställa ett behov av ny-, om- eller tillbyggnader. Det är därefter BFAB 
som ansöker om en plan. 
 

 
Beslut om att starta ett planuppdrag tas av kommunstyrelsen. Efter kommunstyrelsens 
beslut tar samråd vid. Beslut om samrådsutställning och därefter 
granskningsutställning tas av bygg- och miljönämnden. Slutligen när alla parter fått 
säga sitt beslutar kommunfullmäktige om att anta planen eller inte. 
Kommunfullmäktiges beslut ska tillkännages på kommunens anslagstavla och vinner 
laga kraft tidigast tre veckor efter beslut om att anta planen. 
Det är berörd nämnd och BFAB som arbetar fram underlag till planuppdraget. Om det 
inte finns en plan får en ansökan göras och nödvändiga handlingar skickas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen så att en detaljplan kan tas fram. 

3.1.1 Haganässkolan och arrangemangshallen 

Planuppdraget för Haganässkolan startade hösten 2017. Kommunstyrelsen beviljade 
planstart i oktober samma år. Dessförinnan hade skolan diskuterats sedan flera år 
tillbaka och bildningsförvaltningen arbetade med behov och kravställande från hösten 
2016 och fram till kommunstyrelsens beslut om planstart. Verksamheten krav/behov 
diskuterades även efter det att kommunstyrelsen beslutat om planstart. Skolan 
beräknades ursprungligen kunna överlämnas till beställaren hösten 2021. Sammanlagt 
beräknades alltså hela processen från ett identifierat behov till färdig byggnad uppgå till 
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omkring 7 år. Själva planarbetet beräknades uppgå till knappt 1,5 år. Nuvarande 
bedömning är att överlämnande kan ske hösten 2023. 
Tidigt fanns framtagna skisser på skolans utformning och befintlig detaljplan avsågs att 
användas. När skisserna presenterades för personalen på bildningsförvaltningen blir 
reaktionen att de inte ville ha skolan med den utformningen som skisserna visade. 
Anledningen till personalens negativa reaktion var att BFAB istället för att bygga helt 
nytt ville renovera de gamla lokalerna och bygga till. Personalen uppfattade befintliga 
lokaler som sjuka samt att de var geografiskt utspridda. 
Under förstudiearbetet framkom att påtänkt tomt där den gamla skolan låg var 4000 
kvm för liten. Samtidigt var prognosen att kommunen växte fortare än tidigare beräknat 
varför kapaciteten i den nya skolan behövde utökas från 300 elever till 400 elever. 
Därmed fanns ytterligare ett skäl att den tilltänkta tomten var för liten. För att lösa detta 
undersöktes om intilliggande grönområde kunde användas. På denna tomt var det 
tänkt att arrangemangshallen skulle stå. Att bygga skolan och hallen samtidigt skulle 
förmodligen bli billigare men då arrangemangshallen skulle vara färdig inom 1-2 år och 
skolan skulle ta längre tid att bygga blev det inte så. 
En ny undervisningsmodell hade anammats sedan en tid tillbaka och skolans 
utformning passade inte den nya modellen menade bildningsförvaltningen. BFAB å sin 
sida menar att den nya undervisningsmetoden var anammad även i de första skisserna 
men skola och förskola var skilda åt då skoldelen låg i helt nya byggnader medan 
förskolan skulle inrymmas i befintliga byggnader som skulle byggas om och till. 
Diskussionerna om skolans utformning inkl. hallen var långdragna. En projektör för 
skolan och hallen hade upphandlats. Bl.a. ville bildningsförvaltningen ha en byggnad 
vars utformning avviker från det traditionella med raka väggar. BFAB menade att det 
skulle bli betydligt dyrare att bygga en sådan byggnad än en mer traditionell. Här finns 
uppfattningar om att BFAB försöker hålla nere kostnaderna för byggnationer istället för 
att verkställa enligt beställning, vilket enligt bildningsförvaltningen är enligt beskrivna 
behov för elever och personal. 
Det finns uppfattningar från sökande av detaljplan att 1-2 år är alldeles för lång tid att 
handlägga en detaljplan. 

3.1.2 Bedömning och kommentar 

Planarbete är till stora delar styrt av Plan- och bygglagen. Handläggningstiden på 1-2 
år för okomplicerade planer bedömer vi som rimlig i jämförelse med hur lång tid det tar 
i många andra kommuner. Vetskapen om detta gör att de som begär ett planärende 
måste vara ute i god tid och vad gäller investeringar i verksamhetslokaler krävs därför 
en noga beskriven process och framförhållning i lokalförsörjningsplanerna. 
BFAB:s roll att försöka hålla nere kostnader anser vi är bra. Givetvis ska önskemål från 
nämnder och förvaltningar beaktas men BFAB som ett kommunalt och indirekt 
skattefinansierat bolag bör också ha som uppgift att vara en motvikt mot de önskemål 
som beställande förvaltningar har. Det innebär dock inte att BFAB på eget initiativ ska 
ändra på saker men däremot lyfta alternativ, som diskussionsunderlag, som kan 
innebära lägre kostnader utan att funktionen i byggnaden påverkas menligt. 
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En modell för hur ett enskilt byggprojekt ska genomföras bör tas fram där BFAB:s och 
beställarens roller och ansvar definieras. Inte minst är det viktigt att upprätta en 
projektplan som beskriver när olika aktiviteter ska genomföras och hur framdriften ska 
kommuniceras och till vem. 

3.2 Samverkan vid investeringar i byggnader 

I byggprojekt är flera parter inblandade. Samhällsbyggnadsförvaltningen står för 
planarbetet. Initierande nämnd står för kravställande. BFAB projekterar och bygger 
medan kommunstyrelsen beviljar planstart och startbesked. 
Graden av samverkan mellan parterna har varierat över tid. Fram till omkring 2015 var 
BFAB involverade i utformning från start och bidrog med sin kompetens. Ursprungliga 
idéer kom från verksamheterna/förvaltningarna. Förvaltningarna lämnade förslag till sin 
respektive nämnd varpå ärendet behandlades i nämnden och budgetberedningen som 
efter budgetdiskussioner gav klartecken till förprojektering som BFAB stod för. I detta 
skede gavs också en preliminär hyra baserat på i huvudsak kvadratmeterpriser. 
Skisser på utformning togs fram i samverkan mellan BFAB och förvaltning. När skisser 
och projektbeskrivningar var framtagna kunde budgetpåverkan för beställande 
förvaltning beräknas i form av hyra. Ramhandlingar togs därefter fram och en 
slutbeställning gjordes efter det att en upphandling genomförts. När projektet var 
genomfört och kostnader sammanställda beräknades en slutlig hyra med tillägg för 
extra beställningar från hyresgästen. BFAB var med andra ord involverade under hela 
projektets gång från idéstadiet till färdig byggnad inkl. ansökan om detaljplaner. 
Från 2016 och framåt ändrades processen. Då ville kommunen inte längre att BFAB 
skulle medverka i början av processen. Allt förarbete skulle skötas av kommunen och 
dess lokalenhet. BFAB skulle ta vid när detta förarbete var gjort och skulle bara 
exekvera beställningen och handla upp. Så har det fungerat fram till nu. Det innebär att 
behovet fortfarande initieras av verksamheterna som via en projektledare drar ärendet 
vidare till sin respektive nämnd som i sin tur tar det vidare till budgetberedningen som 
beslutar om beviljande eller avslag. Nämnden kan sedan via sin förvaltningschef göra 
en formell beställning till lokalenheten som i sin tur gör en beställning till BFAB och gör 
upp om preliminära hyror. Det är flera parter inblandade än i tidigare process som var 
fram till 2016. BFAB kommer in betydligt senare i processen, först när de flesta beslut 
om utformning har tagits. 
En diskussion mellan VD och kommunens lokalstrateg har inletts och ett förslag på en 
förbättrad process kommer förhoppningsvis att presenteras under hösten 2020. 
Tanken är att kommunikationen mellan BFAB och kommunen som beställare ska bli 
bättre och att allas kompetenser tas tillvara. 

3.2.1 Bedömning och kommentar 

Vi bedömer att det under åren inte har funnits någon beslutad process för hur 
investeringar i verksamhetslokaler ska gå till i Åstorps kommun. Det har varit otydlighet 
i roller och vilket ansvar olika samverkande parter har haft. Synen på vilken roll BFAB 
ska ha har också varierat över tid, från att ha varit involverade från start till mål till att 
ha en marginell roll i förstudier och kravspecifikationer. Därför ser vi fram emot de 
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diskussioner och utarbetande av en dokumenterad process för lokalinvesteringar som 
håller på att tas fram. Se beskrivning i kapitel 3.5 i denna rapport. 

3.3 Lokalförsörjningsplan 

Kommunen har en lokalförsörjningsplan1 som är framtagen en lokalförsörjningsgrupp 
som bildades hösten 2019 på kommunchefens uppdrag. Gruppen består av VD för 
BFAB, kommunens lokalstrateg, kommunens ekonomichef och samtliga 
förvaltningschefer. Sammankallande är VD för BFAB. 
Syftet med lokalförsörjningsplanen är att skapa förutsättningar för en bättre 
framförhållning vid planering och strukturering av kommunens samlade lokalbehov och 
över tid optimera lokalanvändningen. Lokalförsörjningsplanen ska också vara ett 
underlag för att kunna bedöma investeringsbehov och kommunens framtida 
lokalkostnader i budgetprocessen. 
Lokalförsörjningsplanen innehåller befolkningsprognoser för olika åldersgrupper, en 
genomgång av befintliga fastighetsbestånd, kommunens strategi för ägande, vilka 
planer som är aktuella för lokalförsörjningen samt en prognos för lokalbehovet för varje 
nämnd/förvaltning. Prognoserna bygger på förändringar i befolkningen fördelad på 
olika åldersgrupper. 
Inom socialnämndens ansvarsområde beräknas antalet äldre över 80 år öka med 250 
personer fram till år 2028. Detta innebär att om den relativa andelen över 80 år som 
har behov av en boendeplats som gäller idag kommer 21 nya boendeplatser att 
behövas fram till 2030 och med 45 nya boendeplatser fram till 2040. Behovet uppges 
vara beroende på t.ex. att äldre kan bli friskare längre upp i åldrarna och att digitala 
hjälpmedel kan förenkla att bo kvar hemma längre. Fram till 2028 bedöms nämnden 
inte ha behov av ytterligare platser. 
Socialnämnden lyfter också fram behovet av ett nytt gruppboende de närmaste åren. 
Samt att Ekorren, fritidsverksamhet, är i behov av andra lokaler. 
Inom individ- och familjeomsorgen bedöms det inte behövas några större 
lokalförändringar. 
Inom bildningsnämndens ansvarsområde förväntas en relativt kraftig ökning av 
antalet förskolebarn och därmed behov av platser. Fram till 2028 beräknas Kvidinge att 
öka antalet förskolebarn med 38, beroende om Prästamarken kommer att bebyggas 
som tänkt eller inte. Annars stannar det kanske på 10 förskolebarn i ökning. Inom 
delområde Rågen förväntas en ökning med 40 förskolebarn. Den kan också begränsas 
till 15-25 barn beroende på inflyttning och nybyggnation av bostäder. I delområde 
Tingdal är ökningen beroende av den planerade nybyggnationen på Björnekulla ås. 
Ökningen kan uppgå till 44 fler förskolebarn än idag. Sammanlagt finns det alltså totalt 
en prognos på ökning av antalet förskolebarn med runt 120 fram till 2028. Planerade 
lokalförändringar inbegriper såväl omflyttningar från lokaler som är mindre lämpliga 
samt moduler och/eller permanent nybyggnation av förskolor. Även en minskning av 
antalet barn i befintliga förskolor planeras i syfte att anpassa antalet barn till 
förskolornas kapacitet. Bildningsförvaltningen har påbörjat en utvärdering av 

 
1 Lokalförsörjningsplan 2020-2025, Serviceavdelningen, Version 2020 
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permanenta förskolor som är ramupphandlade av Kommentus och som kan byggas via 
avrop. 
Grundskolan ligger också inom bildningsnämndens ansvarsområde och omfattar 
åldersgrupperna 6-15 år. Även här förväntas en kraftig ökning. Den totala ökningen 
förväntas bli omkring 260 barn i åldersgruppen. Antalet är beroende av ökningen i 
bostadsbyggandet. 
Planerade åtgärder är bl.a. byggnationen av Haganässkolan. Den kommer att ha en 
kapacitet på ca 400 elever men ersätter samtidigt den nuvarande skolan. 
Haganässkolan beräknas stå klar hösten 2023. Nuvarande skolor har en hög 
utnyttjandegrad och modullösningar har fått tas till. Dessa moduler kommer att behöva 
ersättas av permanenta lokaler och när Haganässkolan står klar vill 
bildningsförvaltningen bygga om och till Tingdalsskolan. Ett förarbete har påbörjats. 
Strategin framåt är färre skolbyggnader men med en högre kapacitet. 
Antalet fritidsgårdar bedöms vara tillräckligt. Lösningar för att integrera fritidsgården i 
Kvidinge med skolan skulle dock vara önskvärt. 
Avseende vuxenutbildningen finns det inga direkta brister på lokaler. BFAB har dock 
förvärvat ”Krysset” under hösten 2019 och en ombyggnad och anpassning för en 
samlokalisering mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten är beslutad och 
som kommer att genomföras under 2020. 
Inom kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde finns bibliotek, kulturhuset Björnen, 
ett antal idrottsplatser, ett antal sporthallar, ishallen och friluftsbadet. De flesta 
anläggningar uppges vara i gott skick men samtidigt upplevs en brist på lokaler. Bl.a. 
behöver lokalfrågor vad gäller gymnastikföreningen lösas. Möjligheterna till att på 
idrottsplatserna i Hyllinge och Kvidinge anlägga konstgräsplaner bör undersökas och 
utredas uppges det i lokalförsörjningsplanen. 
Vad gäller övriga byggnader lyfts administrationslokaler för kommunens 
kärnverksamhet fram som ett problemområde. På grund av trångboddhet och dålig 
fysisk arbetsmiljö har de flesta förvaltningar flyttat ut ur kommunhuset och är spridda 
runt om i Åstorps samhälle. Önskemål om ett nytt kommunhus där all administration 
kan samlas har diskuterats. En konsult har utrett ifall nuvarande kommunhus kan 
byggas om men landade i en rekommendation att bygga ett helt nytt kommunhus 
omfattande 3000 kvm fördelat på två plan. 
Redan beslutade och planerade investeringar i lokaler beskrivs sammanfattande i 
tabellen nedan. Tabellen beskriver den allra närmaste tiden 2020-2023. I förlängningen 
påtalas att det, för att vara effektiv, krävs en framförhållning på mellan 4-5 år från idé till 
färdig lokal. Denna tid krävs för att kunna genomföra förstudier och förprojektering 
innan en formell beställning till BFAB kan göras. 
I samband med att lokalförsörjningsplanen tagits fram har också en inventering av 
befintliga lokaler påbörjats. Tanken är att upprätta ett ”lokalkort” för samtliga 
verksamhetslokaler. Detta ska innehålla, förutom byggnadsår och liknande, en 
bedömning om skick och vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna. Med detta som 
grund kan sedan en slutlig och adekvat bedömning av investeringsbehovet på fem till 
sex års sikt göras. 
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Beslutade och planerade - Investeringsprojekt och 
hyror 2020-2023       

Projekt 
Planerad 
investerings-volym 

Beräknad 
hyresnivå inkl 
energi Notering 

Bildningsförvaltningen       

Haganässkolan (inkl evakuering i moduler) 250 000 000 11 500 000 Externt förhyrda moduler 

Moduler Rågen (80 barn) 3 500 000 1 550 000 Externt förhyrda moduler 

Oaserna till förskola 6 300 000 905 000 Moduler ägda av BFAB 

Modulförskola Nyvång 5 200 000 1 350 000 Moduler ägda av BFAB 

Mottagningskök Hyllinge 14 400 000 483 000   

Mottagningskök Rågen 7 000 000 285 000   

Fritidsförvaltningen       

Arrangemangshall + omklädning Ishall Bjärshög 60 000 000 3 100 000   

Sporthall Tingdal 34 000 000 1 700 000   

Övriga lokaler       

Ombyggnad krysset - anpassning Activa 3 000 000 114 500   

(förädling utanför bef hyresavtal)       

(Invest om 5 miljoner inkluderas i Activas tidigare redovisade hyra för 
krysset.)       

3.3.1 Bedömning och kommentar 

Arbetet med lokalförsörjningsplanen påbörjades hösten 2019. Dessförinnan har inte 
kommunen haft någon lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen är ännu inte helt 
färdig och kommer förmodligen heller aldrig att bli det. Det behöver vara ett levande 
dokument som uppdateras kontinuerligt. Syftet med planen var att förbättra 
planeringen på längre sikt och utgöra ett underlag för kommunens investeringsbehov 
och därmed investeringsplan. En mer detaljerad plan för de närmaste åren är ett viktigt 
underlag som troligen kommer att bidra till en bättre upparbetningsgrad av planerade 
investeringar. Denna har de senaste åren varit låg även om den blivit bättre. 
De planerade lokalkorten ser vi som ett bra medel för att dokumentera och konkretisera 
investeringsbehoven, en dokumentation som blir värdefull som grund för kommunens 
både kort- och långsiktiga investeringsplaner.  

3.4 Strategier för lokalförsörjningsarbetet 

Som framgår av föregående kapitel togs en lokalförsörjningsplan fram våren 2020. 
Syftet med planen beskrivs i dokumentet men någon beslutad och etablerad 
lokalförsörjningsprocess finns inte i kommunen. Kommunens lokalstrateg uppger att ett 
arbete med att ta fram en lokalförsörjningsprocess för hur kommunen ska arbeta med 
lokalfrågor i kommunen pågår. Lokalplanen är där en del av processen. Andra delar är 
planprocessen och bygglovsprocessen. Processen beskrivs i nästa kapitel så långt 
arbetet nu har framskridit. I det pågående arbetet med processen kommer också 

file:///C:/Users/EMRE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N5SQWN43/nv
file:///C:/Users/EMRE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N5SQWN43/nv
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strategier för kommunens lokalförsörjning att upprättas. Planen ska utarbetas i 
samverkan och i dialog med förvaltningarna vilket också innebär att de gör analyser 
och utredningar som ligger till grund för planen. Nuvarande lokalförsörjningsplan har 
tagits fram under en kort period som underlag till planeringsförutsättningarna i 
budgetarbetet. 
I kommande revideringar av lokalförsörjningsplanen kommer det att arbetas vidare 
med principiella ställningstaganden/strategier för lokalplaneringen. Idag finns inga 
fastställda nyckeltal förutom att bildningsnämnden för sin verksamhet har fastställt 
kvadratmeter per barn för uteytorna i enlighet med rekommendationer från Boverket. 

3.4.1 Bedömning och kommentar 

Att en lokalförsörjningsplan nu har utarbetats, även om den inte är färdig, är ett stort 
steg framåt. Investeringar i fastigheter tar tid och därför är det av vital betydelse med 
framförhållning. En lokalförsörjningsplan ger också ett underlag för prioriteringar för vad 
som behöver åtgärdas först och vad som kan vänta. Med rätt framförhållning kan t.ex. 
behovet av s.k. paviljonglösningar begränsas. Några strategier för 
lokalförsörjningsarbetet är ännu inte framtagna. Exempel på ställningstaganden som 
kan göras är att bygga eller hyra, att låta andra än det egna bolaget bygga och hyra ut, 
att använda sig av standardhus (t.ex. koncepthus för förskolor) eller att anlita arkitekt 
för varje byggnad. Sådana strategier kan påverka såväl kostnader som tiden från idé till 
färdig byggnad. 

3.5 Ny process för investeringar i lokaler 

Vi har tagit del av ett arbetsmaterial som beskriver hur processen är tänkt att fungera 
framöver. Den är under utveckling och är inte antagen politiskt. Det finns ett stort behov 
av att strukturera hur lokalförsörjningen ska gå till. De allra flesta av inblandade är inte 
nöjda med hur det ser ut idag. Mest missnöjd med nuvarande arbetssätt är de vi har 
intervjuat med informationsöverföring där missförstånd tycks vara vanligt 
förekommande.  
Processen är indelad i sex olika faser: 

1. Behovs- och utredningsfas 
2. Budgetprocess 
3. Beställningsfas 
4. Förprojekteringsfas 
5. Upphandlingsfas 
6. Genomförandefas 

3.5.1 Behovs- och utredningsfas 

Ett behov identifieras av en förvaltning. Därpå påbörjas en behovsanalys som bygger 
på nyckeltal, fysisk planering, ny lagstiftning, befolkningsprognoser, politiska mål och 
direktiv samt omvärldsbevakning och trender. 
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Med detta som grund är det tänkt att en gemensam bedömning utifrån 
kommunkoncernens perspektiv ska göras. Tänkta deltagare i bedömningen är 
lokalstrateg, samhällsbyggnadsförvaltningen, BFAB och initierande förvaltning. 
I samband med detta gör BFAB en preliminär kalkyl som bildar 
planeringsförutsättningar till kommunens budgetarbete2. Handlar det om mindre 
kostnader finns en pott för att hantera mindre lokalfrågor som är kopplat till 
verksamhet, tillgänglighet, myndighet och arbetsmiljö (VTMA3). Analysen bildar även 
underlag till kommunens lokalförsörjningsplan vilket även den blir en del av 
planeringsförutsättningarna. Bedöms lokalbehovet behöva lösas inom fyra år ska en 
beställning av utredning gå till BFAB. För lokalbehov mer än fyra år framåt tar BFAB 
fram kalkylunderlag utifrån nyckeltal för att bedöma preliminära hyreseffekter. 
BFAB:s utredning kan innebära att resultatet att behovet kan lösas genom befintliga 
lokaler eller extern förhyrning. Den kan också innebära att ett behov av ny-, till- eller 
ombyggnad behöver göras. Även utifrån detta underlag ska BFAB ta fram kalkyler och 
hyreseffekter. 

3.5.2 Budgetprocess 

Behovsanalysen bildar underlag till kommunens investeringsramar och hyres- och 
drifteffekter. Förslag till investeringsramar, hyres- och drifteffekter beslutas av 
kommunstyrelsen och slutligt beslut tas av fullmäktige i samband med antagande av 
budget. 

3.5.3 Beställningsfas 

I beställningsfasen görs en avstämning av berörd förvaltning, lokalstrateg och BFAB av 
budgeten. Investeringar som inte finns i budget finansieras inom nämnds egen ram 
alternativt via omfördelning inom central budget. Om finansiering finns går en 
beställningsskrivelse till BFAB som bedömer om beställningen är komplett eller inte. 
Om beställningen inte bedöms som komplett ska beställningen gå tillbaka till berörd 
förvaltning för komplettering. 
När beställningsskrivelsen bedöms som komplett begär så BFAB vid behov ett 
planuppdrag för byggnation enligt beställningsskrivelsen. Begäran hanteras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

3.5.4 Förprojekteringsfas 

Beslut om planuppdrag tas av kommunstyrelsen och en förprojektering kan påbörjas av 
BFAB. Lokalstrategen är också tänkt att delta i förprojekteringen. Samtidigt har 
samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjat, vid behov, ett arbete med utarbetande av 
detaljplan. Slutligt beslutar fullmäktige om antagande av detaljplanen. 

 
2 Här upplevs det av bildningsförvaltningen att riktvärden för framtida hyreskostnad tas fram utan att 
baseras på initierande förvaltnings behov. Eftersom besluten fattas i KS och KF kan de inte ändras, menar 
bildningsförvaltningen. 
3 VTMA – verksamhet, tillgänglighet, myndighet och arbetsmiljö 
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Om projektet följer budget påbörjas arbete med att upphandla entreprenör för 
byggandet. Om projektet inte bedöms rymmas inom budget får alternativ utredas för att 
finansiera projektet inom budgetram. Om det inte går avslutas projektet alternativt får 
BFAB beräkna hur fördyringen påverkar hyresnivån. Om fördyringen accepteras 
politiskt beslutas om en utökad budget för hyreseffekter. Om fördyringen inte 
accepteras politiskt går ärendet tillbaka för att utreda alternativ för att finansiera 
projektet inom budgetram. 

3.5.5 Upphandlingsfas 

Innan en byggnation startar måste BFAB få ett bygglov beviljat. Bygglov, 
upphandlingsunderlag och upphandling hanteras parallellt under samma period. 
När anbud erhålles och har utvärderats tar BFAB fram förslag till hyresavtal om bästa 
anbud ryms inom beslutad budget. Om bästa anbud inte ryms inom budget beräknas 
en hyreseffekt och antingen blir det en sådan eller inte. Om det blir en hyreseffekt 
måste beslut tas om utökad ram för berörd förvaltning. Det görs av kommunstyrelsens 
arbetsutskott (belopp upp till 250 000 kr), kommunstyrelsen (belopp upp till 500 000 kr) 
eller fullmäktige (belopp högre än 500 000 kr). Om utökad ram inte beviljas går ärendet 
tillbaka för utredning av alternativ för att finansiera projektet inom ram. 
Innan anbud antas tecknas hyresavtal mellan BFAB och berörd förvaltning och 
genomförandefasen kan startas. 

3.5.6 Genomförandefas 

Antagande av entreprenadanbud beslutas enligt processbeskrivningen av BFAB. 
Därefter meddelas anbudsgivare om resultatet av upphandlingen och efter 
överklagandetid kan avtal tecknas med den anbudsgivare som bedömts ha lämnat 
mest fördelaktigt anbud. Nuvarande ordning är att VD tecknar avtal upp till fem miljoner 
kronor om anbuden är inom ramen för hyreskalkylen. Därutöver går ärendet till 
styrelsen. 
Därpå påbörjas detaljprojektering av BFAB och när den är klar kan entreprenören 
påbörja byggnationen. När byggnaden är färdigställd och kommunstyrelsen och 
BFAB:s styrelse gett klartecken kan byggnaden tas i bruk. I processkartan är även 
uppföljning inritat. Med uppföljning avses en utvärdering av hur projektet har 
genomförts. Blev t.ex. slutresultatet i enlighet med beställningen? Följdes tidplanen? 

3.5.7 Bedömning och kommentar 

Att koppla ihop, och i ett flödesschema beskriva, alla samverkande processer som 
krävs i investeringar av lokaler bedömer vi som pedagogiskt. Det bör ge en förståelse 
för att saker och ting tar tid och att vissa beslut måste föregå andra beslut. Som det har 
fungerat tidigare har det inte varit tydligt vem som ansvarar för vad. Vi är medvetna om 
att processen är under utarbetande och alls inte färdig. Vi rekommenderar att innan 
dokumentet beslutas politiskt att samtliga inblandade får möjligheter att ge sina 
synpunkter. Det gäller framför allt från samhällsbyggnadskontoret, BFAB, 
kommunstyrelseförvaltningen och även de stora lokalutnyttjarna t.ex. 
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bildningsförvaltningens projektledare för skolbyggnadsutveckling. Vi tror att det kan ge 
värdefull input. 
Det som är bra med den beskrivna processen är att det finns flera avstämningspunkter 
där beslut kan tas beroende på utfallet så långt i processen. Vad vi möjligen saknar är 
fler politiska avstämningspunkter. I processen finns den första politiska 
avstämningspunkten i samband med budgetprocessen. Dessförinnan kan BFAB ha 
gjort en utredning om hur det upplevda behovet av lokaler kan lösas och en kalkyl har 
tagits fram. Det innebär att tid och resurser tas i anspråk och då kan det möjligen vara 
bra om politiken medverkar på något sätt innan allt för mycket arbete läggs ner. 
Processbeskrivningen avslutas i denna version av att verksamheten tar byggnaden i 
anspråk och BFAB går in i ett förvaltningsskede. Det bör, anser vi, kompletteras med 
något steg till som beskriver roller och ansvar efter det att byggnaden står färdig och 
börjar användas. Det finns alltid en garantitid på en fastighet som binder entreprenören 
att åtgärda fel. Det bör preciseras vem som ansvarar för att upptäcka fel och kontakta 
entreprenören för åtgärd. Vi rekommenderar att det bör vara ett gemensamt ansvar för 
BFAB och verksamheten som nyttjar lokalerna. BFAB bör ansvara för tekniska 
installationer och liknande medan verksamheten som dagligen vistas i lokalerna också 
bör ha ett ansvar för att rapportera fel som upptäcks. 
Vi ser också att det behöver upprättas mallar och checklistor för de olika 
delprocesserna, t.ex. mall för hur en beställningsskrivelse på en byggnad ska se ut. 
Vi ser även att det behöver upprättas tydliga rollbeskrivningar som tydligt anger vilka 
funktioner som ansvarar för vad. 

3.6 Varför har det tagit sådan tid för Haganässkolan och 
arrangemangshallen att byggas? 

3.6.1 Bedömning och kommentar 

Bakgrunden till denna granskning är att revisorerna ställt sig frågan varför 
Haganässkolan och arrangemangshallen inte är byggda när de har diskuterats i så 
många år. Beslut om att bygga nya Haganässkolan togs av fullmäktige 2016. Vi kan 
konstatera att det finns olika bilder av detta beroende på vem vi pratar med. Vi väljer, 
för att inte underblåsa ökade motsättningar, att inte redogöra för vars och ens åsikter 
utan istället redogöra för vad vi i vår analys ser för orsaker och brister i ärendena. 
En av orsakerna till fördröjningen består i bristande kommunikation mellan inblandade 
parter. Inblandade parter i detta sammanhang är från kommunens sida primärt BFAB, 
bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det märks inte minst i 
kommunikationen mellan bildningsförvaltningen och BFAB där flera olika skisser tagits 
fram och förkastats av bildningsförvaltningen. Det märks även av skilda förväntningar 
från de olika parterna i förstudie och förprojektering. Bl.a. har kravställande från 
bildningsförvaltningen kommit sent i skedet och som ibland har varit svårt för 
projektledaren på BFAB att tolka. 
Avsaknaden av en strategisk lokalförsörjningsprocess har troligtvis också orsakat 
problem. En sådan är nu framtagen men behöver kompletteras. En strategisk 
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lokalförsörjningsplan skulle kunna medge mer framförhållning i planeringen av nya 
lokaler vilket skulle kunna ge mer tid till förstudier och därmed bidra till ett bättre 
slutresultat. 
Planen för byggnation inkl. framtagande av investeringsbudget har inte varit klart 
uttalad. Den har dessutom ändrats under de senare åren från att BFAB varit involverad 
under hela skedet inkl. förstudie till att inte vara involverad förrän det ska byggas. 
Avsaknaden av en tydligt beskriven och beslutad process har lett till otydligt beskrivna 
roller och ansvar vilket vi bedömer har lett till onödiga diskussioner, motsättningar och 
förseningar. 
Det pågående arbetet med en ny lokalförsörjningsprocess som inkluderar behovs- och 
utvecklingsfas, budgetprocessen, planprocessen, bygglovsprocessen och 
genomförandeskedet borde kunna lösa flera av de problem vi ser och göra det tydligt 
för varje part att se sin del i processen och vilka beslut som måste tas och i vilken 
ordning. Detta borde rimligen öka förståelsen för varandras olika roller. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Slutsatsen baserad på våra iakttagelser och analyser är att kommunen saknar 
ändamålsenliga och samverkande processer avseende arbete med detaljplaner och 
lokalförsörjning med god framförhållning. 
Vi bedömer dock att detaljplaneprocessen isolerat är fungerande och ändamålsenlig. 
Vi bedömer att samverkan mellan inblandade parter har brister, framför allt vad gäller 
informationsöverföring mellan parterna. Vi ser också otydligheter i roller och ansvar 
mellan framför allt BFAB och bildningsförvaltningen. 
Lokalförsörjningsarbetet fungerar dåligt. Dock har ett arbete påbörjats som vi bedömer 
kommer att lösa många av nuvarande brister. 
Vi bedömer att det saknas strategiska element i lokalförsörjningsplanen med innehåll 
av mål och mått.  

  



 

 16 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— tillse att den påbörjade lokalförsörjningsprocessen slutförs och beslutas om politiskt 
— fortsätta att utveckla lokalförsörjningsplanen 
— utveckla och besluta om en lokalförsörjningsstrategi 
— ta fram en modell för hur ett enskilt byggprojekt ska drivas (mer detaljerat än 

lokalförsörjningsprocessen) 
— vid behov mallar och blanketter som stöd i processen tas fram 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Göran Acketoft   
Certifierad kommunal revisor   

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

11(16) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Beslutslogg 
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Beslutsinstans, 
datum och §  

Dnr  Beskrivning av ärendet  Beslut som fattades Status Uppföljning Ansvarig/Utförare 

2019-08-21, § 78 
2019-10-16, § 90 

2019/104 Motion om Tingdalsskolan - Återremitterat
/Avvaktar 

Ärendet återremitterat från KS 
till BIN då frågan inte är 
färdigutredd. KS kan ej 
behandla frågan innan BIN 
fattat slutligt beslut. 
 
Förvaltningen arbetar just nu 
med kravspecifikationen av 
Haganässkolan. När denna är 
färdig, kan arbetet med 
Tingdalsskolan fortsätta. 
 

Förvaltningen 

2019-12-11, § 126 2019/176 Kostnaden för mat i kommunens skolor Att förvaltningen redovisar 
detaljerat vad som ingår i 
kostnaden för skolmat samt 
jmf med närliggande 
kommuner. 

Under 
beredning 

Förvaltningschefen ska lyfta 
frågan med KSF. 

Förvaltningen 

2019-12-11, § 127 2019/177 Begära utdrag ur belastningsregistret för 
anställda. 

Att ålägga BIF att undersöka 
de fackliga 
organisationernas 
inställning till att begära ut 
ett utdrag för anställda var 
femte år. 

Under 
beredning 

Förvaltningschefen har lyft 
frågan med fackliga 
organisationer och dessa skulle 
återkomma efter att de har 
undersökt hur medlemmarna 
ställer sig till detta. Rent 
juridiskt kan det bli svårt att 
verkställa då det saknas system 
och personal för att kontrollera 
vilka som ska lämna in 
belastningsregister. 
 

Förvaltningen 

2020-01-22, § 5 2020/18 Nyckeltal pedagogisk barnyta Ärendet återremitteras. Återremitterat
/Avvaktar 

Ärendet återremitterat i väntan 
på tjänsteskrivelse. 
Projektledare är 2020-08-11 
ombed att ta fram en 
tjänsteskrivelse. 

Förvaltningen 

2020-01-22, § 13 
 
 
 

2020/21 Fsk Prästamarken i Kvidinge 1)Att BIN uppdrar åt KS att 
initiera en utredning med 
syfte att undersöka andra 

Återremitterat
/Avvaktar 

Förvaltningen inväntar den 
arkeologiska undersökningen 
från länsstyrelsen. 

KS/ Förvaltningen 



 

 
 
 
 
 
2020-02-19, § 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-15, § 44 
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-15, § 51 
 
 
 
 

lämpliga platser i Kvidinge 
för en ny fsk. 
2) Att BIN löpande ska 
informeras om en tidsplan. 
 
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. 
 
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. 

2020-01-22, § 13 
2020-12-16 § 157 
 
 

2020/22 Hyreskontrakt lokaler Att skolchefen ska 
undersöka vilka 
hyreskontrakt som finns 
med KSF. 

Avslutat Förvaltningschefen ska 
kontrollera detta med KSF och 
återkoppla till nämnden under 
hösten. Lokalstrategen har 
återkommit med en lista över 
bildningsförvaltningens 
hyresavtal. Ärendet 
återremitterades av 
Bildningsnämndens 
arbetsutskott i november för 
att förvaltningen ska förtydliga 
vilka avtal gällande förskolor 
som är aktuella att säga upp 
när Haganässkolan är färdig, 
samt villkoren för uppsägning 
av dessa. 
 

Skolchef 



 

Bildningsnämnden mottog en 
sammanställning av alla 
hyreskontrakt på sitt 
sammanträde 2020-12-16 och 
därmed ansågs frågan 
besvarad. 

2020-02-19, § 21-24  Status/planering av förskole- och 
skollokaler i kommunen 

 Återkommand
e ärende 

  Projektledare 

2020-02-19, § 33  Studiebesök Örkelljunga  Återremitterat
/Avvaktar 

Inga besök pga. Coronaviruset 
 

 

2020-10-21 § 130 2020/44 Budget 2021 Utredning av möjliga 
effektiviseringar 
(Sammanslagning 
städ och vaktmästeri) 

Återremitterat
/Avvaktar 

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. Väntas 
behandlas på 
arbetsutskottet i 
februari. 

 

 

Binau 2020-06-03, § 
60 

2020/48 Förslag till ändring i kulturskolans avgift Ärendet återremitteras och 
att en risk- och 
konsekvensanalys ska 
göras och att ärendet ska 
redovisas för nämnden i 
augusti. 

 

Under 
beredning 

Ärendet ligger för granskning 
hos skolchef. 

 

Binau 2020-06-24, § 
69 

2020/103 Teknikpark Björnekullaskolan Att ärenden skickas till 
förvaltningen för 
beredning och att det lyfts 
på mötet i september. 
 

Inkommet/Ej 
Behandlat 

Initiativärende från 
Sverigedemokraterna. 
 
I dagsläget har 
Björnekullaskolan en 
teknikpark vid matsalen, 
vars utrustning inte 
längre är optimal eller 
fullständig mot 
läroplanen. Utrustningen 

Förvaltningen 



 

och platsen kan trots 
detta komma till 
användning. 
 
Ärendet har hamnat 
mellan stolarna. På 
beredningsmötet 2020-
09-09 beslutas att 
bildningsförvaltningen 
ska se över ägorätten till 
materialet samt att 
Björnekullaskolans 
rektor kontaktas. BFAB 
uppger samma dag att 
bildningsförvaltningen 
äger materialet och att 
dessa beslutar vad som 
ska göras med det. 

 
Bin 2020-06-17 2020/97 Förskolelokaler – väckt ärende av Bodil 

Hellberg (L) (ÅTERKOMMANDE 
ÄRENDE) 

 Frågan skickas till 
förvaltningen för 
beredning. 

 

Återkommand
e ärende 

Åstorpsalliansen yrkar att 
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. 
 

Ärendet presenterades första 
gången i oktober under 

förvaltningen informerar. Nästa 
redovisning sker på 

nämndssammanträdet i februari. 

Förvaltningen 
 

BiN au 2020-09-03 2020/112 Väckt ärende från Bengt Nilsson (M) 
gällande revidering av bin reglemente 

  Återremitterat
/Avvaktar 

Beslut att avvakta med 
revidering till ny mandatperiod 
 

Förvaltningen 

Bin 2020-11-18 § 
144 

2020/116 Granskning från revisionen gällande 
arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering 

  Avslutat/verks
tällt 

Bildningsnämnden har fått en 
revision som skulle besvarats 
senast 2020-09-30. Pga 
kommunikationsbrister så kom 

Förvaltningen 



 

denna BIF tillhanda i början på 
september. Bildningsnämndens 
ordförande har ansökt om 
anstånd till den 30 november 
och revisionen har beviljat 
detta. 
 
Bildningsnämnden beslutade 
2020-11-18 att anta ett 
yttrande till revisionen. 
 

Bin 2020-09-17 § 
116 

2020/126 Initiativärende från Hampus Svensson 
(SD) – Porrfilter på kommunens datorer 

  Inkommet/Ej 
Behandlat 

Skickas till förvaltningen för 
beredning. 
 

BiN au 2020-10-07 § 
101 
Binau 2021-01-13 § 8 
BinAu 2021-02-10 § 
15 

2020/52 Väckt ärende från Bodil Hellberg (L) och 
Bengt Nilsson (M) gällande tidsplan för 
projektledarens arbete 

  Färdigt för 
politiskt 

behandling 

Förvaltningschefen får i 
uppdrag att  göra en tidsplan 
för projektledarens medverkan 
i de olika projekten och 
återkomma till nämnden för 
godkännande. 
 
Ett förslag behandlades i 
arbetsutskottet 2021-01-13 
och kompletterades till 
arbetsutskottet i februari. Då 
beslutades det att be BFAB att 
redovisa BFAB:s 
dokumentation kring projektet 
gällande Haganässkolans 
byggande. 
 

Förvaltningen 

BiN au 2020-12-02 § 
118 
Binau 2021-01-13 § 4 

2020/148 Möjlighet att lämna remiss på 
Kommunstyrelsens 
lokalförsörjningsprocess 

  Färdigt för 
politiskt 

behandling 

Förvaltningschefen får i 
uppdrag att sammanställa ett 
förslag på remissvar som sedan 
redovisas för nämnden.  
Remissen ska lämnas innan 
den 12 februari 2021, ärendet 
är uppe för behandling på BIN i 
januari. 
 

Förvaltningen 

---- 2020/150 Beslut efter regelbunden 
kvalitetsgranskning av Åstorps kommun 

 Huvudmannen ska senast 
den 2 juni 2021 redovisa 
till Skolinspektionen 

Inkommet/Ej 
Behandlat 

 Förvaltningen 



 

vilka 
förbättringsåtgärder som 
vidtagits utifrån de 
identifierade 
utvecklingsområden och 
resultatet av dessa 
åtgärder. 

---- 2021/16 Granskning från kommunrevisionen 
gällande lokalförsörjningsprocessen 

 Bildningsnämnden  har 
fått en 
granskningsrapport 
gällande 
lokalförsörjnings och 
detaljplaneprocessen av 
kommunrevisionen. 
Denna ska besvaras 
senast 2021-02-05. 
Samtliga nämnder har 
begärt anstånd för 
yttrandet, då det kom 
kommunen tillhanda 
först i slutet av december 
2020. Bildningsnämnden 
har fått anstånd med att 
besvara yttrandet till den 
5 mars. 

Färdig för 
politisk 

behandling 

 Förvaltningen 

2021-02-10 § 18 2021/36 Väckt ärende från Åstorpsalliansen 
”Utvärdering av distansundervisningen” 

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. 
 
Därför yrkas 
- att Bildningsförvaltningen 
tillsammans med 
grundskolorna gör en 

Inkommet/Ej 
behandlad 

 Förvaltningen 



 

 

                                   

 
 

 

utvärdering av hur elever 
och lärare har upplevt 
situationen. 

  
2021-02-10 § 19 2021/37 Väckt ärende från Åstorpsalliansen 

”Utvärdering av distansundervisningen” 
Väckt ärende från 
Åstorpsalliansen. 
Det finns säkert elever som 
inte klarat 
distansundervisningen så 
bra och får svårt att klara 
kunskapsmålen. Hyllinge 
skola stängde 
undervisningen för F-3 
eleverna tre dagar pga 
pandemin. Skoldagar som 
ska tas igen med tanke på 
den garanterade 
undervisningstiden. 
Skolorna brukar ordna 
lovskola, men det blir extra 
viktigt i år. 

  

Inkommet/Ej 
behandlad 

 Förvaltningen 



Bildningsnämnden 

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

12(16) 

PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  

Redovisning av delgivningar 

Sammanfattning 
-   

Protokoll 
Binau 2021-02-10 §§ 10-21 

Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delgivningarna godkänns. 

Expedieras till: 
Akt 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

13(16) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 

- Beslut om fortsätta varva när- och distansundervisning i högstadiet 
under perioden 2021-02-08 – 2021-03-07, delegat bildningsnämndens 
ordförande, dnr BiND 2021/2 

 
Bildningsnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 
Expedieras till:  
Akt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

14(16) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Ärenden till och från de kommunala råden 
 
Sammanfattning 

 
Bildningsnämndens beslut 
 
Expedieras till:  
Akt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

15(16) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser 
 
Sammanfattning 

 
Bildningsnämndens beslut 
 
Expedieras till:  
Akt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bildningsnämnden 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

16(16) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2021-02-24 

Bin §  
 
Eventuella övriga ärenden 
 
Sammanfattning 

 
Bildningsnämndens beslut 
 
Expedieras till:  
Akt 
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