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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-31

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 158                  Dnr   VFN 2018/110

Biblioteksplan 2018-2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att utarbeta 
en biblioteksplan. Den ska ersätta biblioteksplanen från 2009 och gäller för Ängelholms 
kommuns folk- och skolbibliotek.  Planen har tagits fram i samverkan mellan de båda 
huvuduppdragen Samhälle och Lärande och familj. Planen ska ha en giltighetstid mellan 
2018-2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 2018-05-21
Tjänsteutlåtande, Samhälle 2018-04-04, KS 2016/921
Biblioteksplan för Ängelholms kommun 2018-2021, KS 2016/921
Beslut kommunstyrelsen, 2017-05-10

Yrkanden 
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) begär och beviljas lämna skriftlig protokollsanteckning.

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna delar som gäller skolbibliotek i Biblioteksplan för Ängelholms kommun 
2018-2021 för vidare beslut om antagande av denna i Kommunstyrelsen.

____

Protokollsanteckning:
I dag på VFNs Utskott var Biblioteksplanen på dagordningen. 
Jag som ledamot ifrågasätter denna plan på en del grunder vilka följer här. Texten i planen 
som innefattar skolbiblioteken är formulerat på ett bra sätt men en bra formulering ska även 
verkställas.
Men här måste göras ett krafttag med innefattningen : Det spelar ej någon roll i vilken 
skola du går i, utbildade Bibliotekarier ska finnas på varje skola, de skolor vilka ej har 
skolbibliotek bör få en uppsökande verksamhet av desamma, vilket gagnar eleverna.

Alla våra barn och elever är också Kommunmedborgare vilket nog så ofta glöms bort.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-31

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Likvärdig Skola i Ängelholms Kommun ska eftersträvas och då är skolbiblioteken med en 
bemanning av utbildade Bibliotekarier en grundförutsättning.

Ann Hörnebrant-Sturesson ( C )
Ledamot Välfärdsnämnden o i dess Utskott.
_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
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Planeringschef
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Biblioteksplan 2018-2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att utarbeta 
en biblioteksplan. Den ska ersätta biblioteksplanen från 2009 och gäller för Ängelholms 
kommuns folk- och skolbibliotek.  Planen har tagits fram i samverkan mellan de båda 
huvuduppdragen Samhälle och Lärande och familj. Planen ska ha en giltighetstid mellan 
2018-2021.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, 2018-05-21
Tjänsteutlåtande, Samhälle 2018-04-04, KS 2016/921
Biblioteksplan för Ängelholms kommun 2018-2021, KS 2016/921
Beslut kommunstyrelsen, 2017-05-10

Utredning
Förslaget till ny biblioteksplan för Ängelholms kommun 2018-2021 beskriver i två separata 
delar nuläget och prioriterade områden för folk- respektive skolbiblioteken. Utifrån lagar, 
riktlinjer och styrdokument syftar planen till att ge medborgare god tillgänglighet till kvalitativ 
biblioteksverksamhet och en likvärdighet vad gäller skolbibliotek för kommunens elever. 
Planen har tagits fram i samverkan mellan de båda huvuduppdragen Samhälle och Lärande 
och familj och har varit uppe i KS arbetsgrupp 3 den 11 april 2018.

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna delar som gäller skolbibliotek i Biblioteksplan för Ängelholms kommun 
2018-2021 för vidare beslut om antagande av denna i Kommunstyrelsen.

_____
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1. Inledning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2017 att ge huvuduppdrag 
Samhälle i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Den ska ersätta 
biblioteksplanen från 2009 och gäller för Ängelholms kommuns folk- och 
skolbibliotek.  Planen har tagits fram i samverkan mellan Samhälle och Lärande 
och familj och ska ha en giltighetstid 2018-2021.  
 
Folk- och skolbibliotekens nuläge och utmaningar presenteras i denna plan i 
två olika avsnitt utifrån verksamheternas uppdrag 

 

2. Folkbiblioteken i Ängelholms kommun 
 

 

2.1     Lagar, riktlinjer och styrdokument  
 

Planen har som utgångspunkt lagar, riktlinjer och styrdokument på 
internationell, nationell, regional och kommunal nivå.   
 
Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är 
grunden för all biblioteksverksamhet. Den säger att var och en har rätt till 
åsikt- och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa 
åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 
uttrycksmedel och oberoende av gränser. 
 
FN:s barnkonvention manifesterar barns lika rättigheter och värde. Varje 
barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet 
samt rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt beaktad. 
 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest publicerades första gången 1949. En 
tredje version kom 1994. Manifestet är en deklaration, en rekommendation, att 
verka för en utveckling av folkbiblioteksverksamheten och har främjat samsyn 
på folkbiblioteksväsendet både nationellt och internationellt. Folkbibliotekets 
uppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur samt 
att verksamheten i princip skall vara avgiftsfri. 

 

                   I Bibliotekslagen från 2014 formuleras folkbibliotekets uppdrag så här:  
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktbildning.” Biblioteken ska ”främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”  
Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt de 
nationella minoriteterna. 
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Region Skånes biblioteksplan för 2018-2021 som antogs i november 2017 
definierar folkbibliotekens nuläge och utmaningar och Ängelholms kommuns 
biblioteksplan för folkbiblioteken anknyter till den i definitonen av uppdraget. 
 
 
 

2.2 Folkbiblioteken i Ängelholm 

 
Bibliotek som samhällelig kulturarena är betydelsefull för många människor. 
Folkbiblioteken i Ängelholm har en stark infrastruktur med bibliotek i samtliga 
tätorter. Detta ger biblioteken goda förutsättningar att nå alla medborgare. 
Närheten till ett bibliotek är avgörande för bibliotekslagens skrivning att vara 
till för alla. Det är viktigt att bibliotekens placering och service följer 
samhällsutvecklingen i stort och att även bibliotekskartan analyseras och vid 
behov ritas om för att bäst ge service där människor är. Stadsbiblioteket och 
närbibliotekens service kompletteras med mobila lösningar, främst då 
bokbussen som arbetar uppsökande i glesbygd och gentemot förskolor men 
även kan användas för ”pop-up”-lösningar och väcka intresse hos 
biblioteksovana. 
 
Stadsbiblioteket utgör biblioteksorganisationens nav varifrån centrala 
funktioner organiseras. Stadsbiblioteket är med sitt centrala läge vid Stortorget 
och sin i grunden ändamålsenliga och vackra arkitektur Ängelholms mest 
välbesökta kulturinstitution och en självklar mötesplats i vardagen och för 
föredrag, arrangemang och dialoger av olika slag. I skrivande stund är 
Stadsbiblioteket föremål för politisk behandling utifrån behov av renovering 
och modernisering. Biblioteksutvecklingen under de trettio år som förflutit 
sedan huset invigdes kräver nya lösningar vad gäller teknik, flexibilitet och en 
gestaltad miljö som förstärker mötesplatsen. Processen fram mot ett 
stadsbibliotek väl rustat för samtid och framtid kommer förmodligen att vara 
den viktigaste frågan under hela planperioden och påverka all 
biblioteksverksamhet. 
  
De övriga åtta biblioteksenheterna har sinsemellan olika profiler utifrån 
lokalsamhällets behov. Tre av biblioteken (Södra Utmarken, Strövelstorp och 
Skälderviken) är integrerade med skolbibliotek och två av biblioteken 
(Hjärnarp och Strövelstorp) är meröppna vilket innebär att användare kan 
nyttja biblioteket även under tider då personal inte är närvarande. Ytterligare 
två bibliotek, i Vejbystrand och Munka Ljungby, kommer att bli meröppna 
under 2018. 
 
Ängelholms bibliotek är del av samarbetet inom Familjen Helsingborg där det 
digitala biblioteket har sin plattform.  Genom den gemensamma hemsidan 
erbjuds ett rikt utbud av tryckta och digitala medier. Samarbetet ger även stora 
fördelar avseende kompetens och kostnadseffektivitet i frågor kopplade till 
digital utveckling så att de respektive kommunbiblioteken kan lägga större 
fokus på utåtriktad verksamhet och lokal förankring.  
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Biblioteken ingår i Kultur och stads verksamhet där de respektive enheterna 
bidrar till uppdraget att forma goda livsmiljöer genom skapande av 
mötesplatser och upplevelser. 
 
 

2.3 Folkbibliotekets uppdrag 

 
I denna plan utgår folkbiblioteken från de fyra huvudområden Region Skåne 
definierat i sin biblioteksplan som väl sammanfattar folkbibliotekens nuläge 
och utmaningar i samtid och nära framtid. Dessa fyra är Demokrati och fri 
åsiktsbildning, Folkbibliotek för alla, Digitalisering och Litteratur och 
läsfrämjande. 

2.3.1 Demokrati och fri åsiktsbildning 

 
Folkbiblioteken i Ängelholm ska verka för demokrati och fri åsiktsbildning 
genom att främja debatt, dialog och mångsidighet.  
 
Detta uppnås genom ett medieurval, såväl tryckt som digitalt, som präglas av 
aktualitet, kvalitet och allsidighet. Utbudet ska stärka invånarnas möjligheter till 
fri och jämlik tillgång till information och upplevelser. Biblioteken ska stå för 
åsikts- och yttrandefrihet och vara neutrala i partipolitiska, ideologiska och 
religiösa frågor.    
 
Biblioteken ska utgöra en arena för kunskap, dialog och samtal genom att 
arrangera och initiera föredrag, debatter och utställningar i frågor med hög 
aktualitet. 
 
I det demokratiska uppdraget ingår även att främja kunskap och bildning 
genom att erbjuda en god lärandemiljö för såväl individ som grupper. 
 
Fokus att utveckla under planperioden 
 

 Noga beakta utformningen av ett renoverat stadsbibliotek för att främja debatt och 

demokrati   

 Utveckla öppen scen på stadsbiblioteket: en mångfald av programpunkter mitt i 

bibliotekslokalen med en inbjudan till lokalsamhället att använda lokalen och berika 

utbudet.  

 Ökad användning av närbiblioteken för öppna möten och sammankomster med särskild 

fokus på de meröppna biblioteken. 

 

2.3.2 Folkbibliotek för alla 

 
Ängelholms kommun har en mycket god tillgänglighet till folkbibliotek genom 
de nio enheterna och bokbussen.  Samtidigt måste det betonas att tillgång till 
lokal och rimliga öppettider utifrån resurser bara är en aspekt.  För att 
biblioteken ska leva upp till att nå alla behövs differentierade arbetssätt och 
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metoder där riktade aktiviteter och uppsökande verksamhet på nya 
experimenterande sätt är en viktig prioritering.  
 
Bibliotek ska vara utformade och organiserade på ett sätt som inger lugn och 
stimulerar till samtal.  De skiftande behoven och användningssätten hos 
användarna kräver olika typer av rum för att bli optimalt, från den sociala och 
öppna mötesplatsen till det lekfulla rummet för barn eller en tystare miljö för 
studier. Detta ska i möjligaste mån göras med flexibilitet så att uttrycket kan 
förändras i takt med förändringar av behov och omvärldsutveckling. 
Biblioteken har under den senaste tiden, såväl lokalt som nationellt, haft 
ordningsproblem som en stor utmaning.  I att vara en öppen möjligheternas 
plats, där användningen definieras av användarna själva, ligger också 
utmaningen att sätta gränser och regler som förhindrar störande av andras 
möjligheter.  Problemen är i grunden inte biblioteksrelaterade utan symptom 
på tendenser i samhället där bibliotek blir en arena på samma sätt som torg i 
staden.  Den viktigaste åtgärden är därför samverkan med andra aktörer för att 
tillsammans utifrån olika roller skapa lugn och trygghet. Att hålla detta 
övergripande samtal vitalt är långsiktigt prioriterat.  
 
Tillgänglighetsaspekterna har många dimensioner. Goda öppettider, lokaler 
anpassade så att olika typer av funktionshinder inte begränsar 
användningsmöjligheter, medier som tex talböcker speciellt framtagna för 
någon form av läsnedsättning. Gruppen av dem som talar annat modersmål än 
svenska är prioriterad i Bibliotekslagen och behovet av material på olika språk 
har ökat tydligt i Ängelholm. Här är tillgången till hela Familjen Helsingborgs 
mediesamling en stor fördel. 
 
Tillgänglighet handlar också om att skapa en miljö där alla kan känna sig 
välkomna och inkluderade. Här är det viktigt att utveckla ett normkritiskt 
förhållningssätt och aktivt verka för jämställdhet och likabehandling utifrån 
varje individs förutsättningar. 
 
Fokus att utveckla under planperioden 
 

 Att genom olika åtgärder säkra biblioteken som trygga, inkluderande miljöer 

 En hög grad av agilitet, samverkan med andra aktörer och uppsökande verksamhet för 

att nå människor med lägre användning av biblioteken 

 De meröppna biblioteken: utöver Strövelstorp och Hjärnarp, som redan är meröppna, 

kommer Vejbystrand och Munka Ljungby att bli meröppna under planperioden.  

Utöver tillgängligheten till bibliotekens medier behöver lokalsamhällets användning av 

lokalerna stimuleras så det uppnår sin fulla potential.  

2.3.3 Digitalisering  

 
Grunden för Ängelholms digitala bibliotek finns i det nära samarbetet i 
Familjen Helsingborg, där den gemensamma hemsidan och bibliotekskatalogen 
utgör huvudingång. Här får låntagare tillgång till digitala resurser som databaser 
och e-böcker, och all väsentlig information om och marknadsföring av 
bibliotekens verksamhet sker genom denna kanal.  Det digitala behöver även få 
en mer naturlig plats som samspelar med det fysiska rummet.  
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Digitaliseringen av samhället är snabbt accelererande och att säkra allas 
delaktighet är en väsentlig demokratisk utmaning. Här är biblioteken, med sina 
låga trösklar och möten med människor i deras vardag, en självklar och viktig 
arena. Att främja digital delaktighet och motverka kunskapsklyftor är en central 
uppgift. 
 
Fokus att utveckla under planperioden 

 

 Omfördelning av resurser från gamla medieformer till nya digitala i takt med förändring 

av efterfrågan, med fortsatt hänsyn tagen till att medieformer kan behöva finnas 

parallellt.  Detta gäller för såväl e-böcker som databaser men kan även vara aktuellt för 

exempelvis film 

 Kontinuerlig kompetensutveckling av personal för att ligga i linje med utvecklingen och 

ha en god omvärldsbevakning, lanserande av nya tjänster och ett pedagogiskt 

förhållningssätt gentemot besökarna för att främja digital delaktighet. 

 Utveckla det digitala uttrycket, särskilt i omgestaltandet av Stadsbiblioteket, och i 

samarbete med servicestöd/kommunikation utveckla ett digitalt skyltfönster för 

kommunal information och fördjupad medborgardialog. 

2.3.4 Litteratur och läsfrämjande  
 

Fokus inom detta område ligger självklart på barn och ungdomar som 
prioriterad grupp. Folkbiblioteken i Ängelholm har med stort kontinuitet 
arbetat för att nå alla barn med fördjupad biblioteksintroduktion och 
lässtimulerande projekt. Att alla barn, oavsett bakgrund och literacitet i den 
egna miljön, får en ingång till den egna läslusten och berättelsen som ett 
stärkande av identiteten och fantasin kommer att vara fortsatt prioriterat.  
Detta sker genom ett rikt utbud av medier för barn, genom bokpresentationer 
och samtal och genom att säkra biblioteken som rofyllda, stimulerande och 
trygga miljöer.  Olika former av uppsökande verksamhet och metodutveckling 
kommer att ha stor betydelse för målsättningen att nå alla barn. 
 
I detta, att stärka barns egen läslust, ligger också folkbibliotekens väsentligaste 
bidrag till att nå högre nivåer i PISA-undersökningar och andra nationella och 
internationella mätningar. 
 
På vuxensidan är det viktigt att folkbiblioteken på olika sätt utgör en litterär 
scen. Nyfikenhet på litteraturen ska stimuleras genom genomtänkt utbud av 
medier och kreativ exponering och ett spännande programutbud i format från 
större författarbesök till intima bokcirklar.  I det utåtriktade arbetet, som 
innefattar mer än enbart läsfrämjande, är det viktigt att biblioteken utvecklar 
rollen som facilitator eller möjliggörare. Att odla värdskapet och bjuda in  det 
civila samhället  är viktigt. Genom öppen scen och andra arrangemang kan 
andra än den egna organisationen ta plats i biblioteksrummet och berika 
utbudet samtidigt som de genom detta når en större publik. 
 
Fokus att utveckla under planperioden 
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 Fortsatt utveckling av det livslånga läsandet genom punktvisa insatser riktade till alla i 

viss ålder 

 Att inom ramen för det nationella projektet Bokstart fördjupa arbetet kring små barns 

språkutveckling i åldern 0-3 år 

 En barnavdelning i det omgestaltade stadsbiblioteket som utgör en mer lekfullt gestaltad 

och mjuk läsmiljö   

 Utveckla kopplingarna mellan kulturupplevelser och det egna skapandet 

 Erbjuda bibliotekets användare i olika åldrar möten med författare  

 Ett fördjupat arbete mot gruppen unga/unga vuxna utifrån bibliotekets uppdrag och 

roll där vi finner nya ingångar med utökad samverkan med exempelvis fritidsgården  

Folkbiblioteket och skolan  
Folk- och skolbiblioteken är båda del av det allmänna biblioteksväsendet och 
omfattas av bibliotekslagen. I Ängelholms kommun ligger ansvaret för 
folkbiblioteken på huvuduppdrag Samhälle medan skolbiblioteken tillhör 
huvuduppdrag Lärande & Familj. Ängelholms kommun arbetar agilt med 
fokus på medborgarnas bästa. Det agila arbetssättet inom biblioteksväsendet 
märks idag bland annat genom samarbete vid integrerade folk- och 
skolbibliotek samt genom folkbibliotekets läsfrämjande verksamhet riktad till 
förskola och skola, exempelvis bokpåsar till förskolorna, barnens andra bok till 
kommunens 6-åringar, läsprojektet Bokflugan för årskurs 5 inklusive 
samverkan kring författarbesök, bokprat och läsprojektet Sommarboken. 

 

3. Skolbiblioteken i Ängelholms kommun 

 

3.1      Lagar, riktlinjer, styrdokument och tillsynsmyndigheter 

Ängelholms skolor och skolbibliotek omfattas av styrdokument på 
internationell, nationell och kommunal nivå. 

Unescos skolbiblioteksmanifest anger riktlinjer för skolbiblioteken och dess viktiga 
roll för utvecklingen av läs- och skrivkunnighet, informationskompetens, undervisning, 
inlärning och kultur. Skolbiblioteket förmedlar kunskap och idéer som är grundläggande 
för att delta i dagens informations- och kunskapssamhälle, gynnar åsiktsfrihet och 
delaktighet i ett demokratiskt samhälle och ger eleverna de färdigheter som behövs för ett 
livslångt lärande. 
 
Agenda 2030 har tagit fram globala mål för en hållbar utveckling där ett av målen är att 
säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet för att säkerställa att 
alla ungdomar lär sig läsa, skriva och räkna. 
 
Bibliotekslagen fastslår att både folk- och skolbibliotek ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och 
personer med annat modersmål än svenska. 
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Skollagen fastslår att alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek (2 kap. 36§). 
 
Skolinspektionen har gjort en tolkning av skollagens bestämmelse och ser, precis som 
Skolverket, skolbiblioteken som en materiell resurs likväl som en pedagogisk funktion där 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier kan bidra till att elever får bättre 
förutsättningar att lära sig. Skolverket föreslår i sin nyligen publicerade utredning att 
skolbibliotekens pedagogiska funktion ska förtydligas i Skollagen, på samma sätt som den 
förtydligats i den reviderade läroplanen. I sin pågående tillsyn utgår Skolinspektionen från 
krav på tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd 
från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 
elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för utbildningen. Biblioteket ska omfatta 
böcker (fack- och skönlitteratur), informationsteknik och andra medier och vara anpassat 
till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.  
 
Läroplanen fastställer rektors ansvar för skolbiblioteksverksamheten och lägger stor vikt 
vid skolbibliotekets roll för både elevers läs- och språkutveckling och kompetenser i bland 
annat informationssökning, digital kompetens och källkritik. 
 
På kommunal nivå omfattas skolbiblioteken av Ängelholms kommuns agila arbetssätt 
med en flexibel organisation där medborgarnas bästa alltid är i fokus och där kommunens 
värdeord öppenhet - omtanke - handlingskraft ska prägla våra verksamheter. 
Ängelholms visionsarbete Kraftsamling Ängelholm har som ett av sina mål att 
Ängelholm ska vara profilerat som Kunskapsstaden Ängelholm 2020 och i Ängelholms 
nyligen fastställda Handlingsplan för digitalisering inom förskola och skola hänvisas 
till skolbiblioteket för undervisning i medie- och informationskunnighet. 

3.2      Skolbiblioteken i Ängelholm 

 
Organisation 
Förutsättningar för skolbiblioteksverksamheten i Ängelholms kommun 
varierar. Ansvaret för folkbiblioteken ligger på huvuduppdrag Samhälle, medan 
skolbiblioteken tillhör huvuduppdrag Lärande & Familj. Ansvaret för 
skolbibliotekens verksamhet, bemanning och medieanslag ligger på varje 
enskild skolledare. Det finns inget förvaltningsövergripande stöd med ansvar 
för den samlade skolbiblioteksverksamheten. 

Tre av skolorna - Errarp, Strövelstorp och Södra Utmarken - har integrerade 
bibliotek där skolbibliotekets bemanning och medieanslag i varierande grad 
delas mellan folkbiblioteket och skolan. Övriga skolor ansvarar för att 
tillhandahålla skolbibliotek utan ett sådant samarbete. 

Bemanning 
Tillgängligheten till skolbiblioteken på kommunens grundskolor är i flera fall 
begränsad genom till exempel öppettider och bemanning. Magnarp saknar 
skolbibliotek med bemannat öppethållande, medan övriga skolor har 
skolbibliotek med varierande tillgänglighet och bemanning. Variationen är stor 
på skolorna, från 3-40 timmars total bemanning per vecka varav 0-29,5 
timmars bemannat öppethållande. För att skolbiblioteksverksamhet ska kunna 
bedrivas krävs bemanning. Utan bemanning sker elevernas användning av 
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medier utan den stödjande funktion som ett bemannat skolbibliotek kan 
erbjuda. 

 
Verksamhet  
Den nationella urvalsramen för bemannade skolbibliotek är minst 20 tim per 
vecka, vilket 8 av kommunens 13 grundskolor har tillgång till. 3 av 13 
skolbibliotek uppger sig hinna med undervisning i informationssökning och 
källkritik, medan 8 skolbibliotek bedriver någon form av läsfrämjande 
verksamhet, om än regelbunden och strukturerad verksamhet saknas i många 
fall då personaltätheten på majoriteten av skolorna är låg, under 
riksgenomsnittet, där skolbiblioteken i riket har ett snitt på 0,2 årsverken per 
100 elever medan Ängelholm hamnar på ett snitt om 0,16, med en variation på 
0,02-0,38. 

 
Pedagogiskt samarbete 
Läroplanen betonar skolbibliotekens roll som både materiell resurs och 
pedagogisk funktion för att främja elevers lärande och lägger stor vikt vid att 
skolbiblioteket integreras i undervisningen. På 4 av Ängelholms 13 grundskolor 
ingår bibliotekets personal i arbetslag eller har på annat sätt ett mer formellt 
och strukturerat samarbete med lärarna på skolan. Övriga skolor saknar ett 
sådant samarbete. 

 
Personal och kompetens 
Skolbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier, pedagoger och 
assistenter med varierande utbildning. En nationell jämförelse visar att 
skolbiblioteken i Sverige till 2/3 bemannas av fackutbildade bibliotekarier 
medan pedagoger och assistenter utgör en knapp tredjedel. I Ängelholm är 
situationen den omvända. 1/3 av skolbibliotekens personalstyrka utgörs av 
bibliotekarier, medan 2/3 är pedagoger eller assistenter, i flera fall utan formell 
biblioteksutbildning. Skolbibliotekarierna har ett gemensamt nätverk med 
regelbundna möten och visst samarbete. 

 
Medieanslag 
Nationell statistik visar att bibliotek som har en hög andel nyförvärv också i 
genomsnitt har en högre andel användare än de som inte har det. 
Medieanslagen varierar i Ängelholm från 14-85 kronor per elev och år, med ett 
snitt om 58 kronor (en sänkning med 47 kronor på tio år) att jämföras med ett 
nationellt snitt på 99 kronor. Alla skolbibliotek har tillgång till bibliotekssystem. 
Ett fåtal av skolorna gör beståndet sökbart i en publik bibliotekskatalog. 

Skolbibliotekspoolen 
Ängelholm har en Skolbibliotekspool, med grupp- och klassuppsättningar av 
böcker som finns och distribueras från Södra Utmarkens bibliotek. Poolen har 
en stor potential som resurs i skolornas läsutvecklande arbete, men saknar idag 
huvudman. Nyförvärv, löpande materialkostnader, arbetskostnader etc. 
bekostas för närvarande av folkbiblioteket. 
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    3.3      Skolbibliotekets uppdrag 

Skolbiblioteket har en viktig funktion i två av skolans uppdrag, läs- och skrivutveckling 
och förmåga att hantera information: 

 Skolbiblioteket ska hjälpa elever att utveckla sin läs- och skrivförmåga genom 
vägledning för att hitta läsning på rätt nivå och stödja läsutvecklingen hela vägen 
från att knäcka läskoden, träna upp läskondis och läsförståelse till att skapa lust till 
läsning. Skolbiblioteket ska tillhandahålla lättläst litteratur, läshjälpmedel och medier 
på minoritetsspråk och annat modersmål än svenska. 
 

 Skolbiblioteket ska hjälpa elever att utvecklas till informationskompetenta 
medborgare som kan hantera och kritiskt granska information från olika källor, 
både analogt och digitalt, från sökning och filtrering till värdering. De två 
uppdragen bygger på ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier. 

3.4      Visioner & mål 

Ängelholms elever ska ges bästa möjlighet att nå sina kunskapsmål. Väl 
fungerande skolbibliotek är en förutsättning för att leva upp till visionen i 
Kraftsamling Ängelholm och profilera Ängelholm som Kunskapsstaden 
Ängelholm till 2020. Likvärdig tillgång till skolbiblioteksverksamhet är en i 
grunden demokratisk fråga och ett avgörande verktyg för att främja ett 
livslångt och hållbart lärande. Vi vill stärka skolbiblioteken i kommunen och 
verka för att få likvärdiga skolbibliotek som lever upp till lagstiftarnas 
intentioner och som står sig vid en nationell jämförelse. Målen i planen är 
uppföljningsbara och ska kontinuerligt utvärderas. 
 
Ängelholms kommun ska 

 

 utveckla och anta en gemensam, kommunövergripande handlingsplan 
med tydliga mål för skolbiblioteksverksamheten, där en standard för 
aktiviteter för läsfrämjande, informationssökning och källkritik ingår, 
för att säkerställa att eleverna erbjuds likvärdig service och stöd för sin 
måluppfyllelse 

 verka för en skolbibliotekssamordnare med ansvar för att samordna 
resurser, information och kompetensutveckling, verka för kollegialt 
lärande, planera, utveckla och följa upp skolbiblioteksverksamheten i 
kommunen och vara ett stöd för skolbibliotekspersonal, pedagoger och 
skolledning i skolbiblioteksfrågor 
 

Ängelholms skolbibliotek ska sträva efter 
 

 att ha fackutbildade skolbibliotekarier med ansvar för skolbibliotekets 
pedagogiska verksamhet 

 att ha bemannat öppethållande under större delen av skoldagen, eller 
minst 20 tim/vecka 

 att ha en minsta bemanningsgrad om 0,2 årsverken/100 elever 

 att vara en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet och 
planering för att stödja och stärka läroplanens utbildningsmål 
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 att aktivt bedriva läsfrämjande verksamhet och vara ett stöd i elevernas 
läs- och skrivutveckling 

 att tillhandahålla adekvata medier och hjälpmedel till alla, inklusive 
elever med funktionsnedsättningar eller elever med annat modersmål 
än svenska 

 att tillhandahålla en adekvat nivå av nyförvärv, där ett fastställt generellt 
anslag per elev och år motsvarande riksgenomsnittet (eller 100 kr per 
elev och år) gäller för att säkerställa likvärdigheten och utjämna 
skillnaderna mellan skolorna 

 att erbjuda stöd för att utveckla ett kritiskt tänkande och få kompetens 
i att effektivt värdera och använda olika informationskällor, med 
undervisning i anslutning till ämnena av lärare och bibliotekarie i 
samarbete, och därmed lägga grunden för ett livslångt lärande och 
förmedla kompetenser som behövs för att utveckla ett demokratiskt 
medborgarskap 

 att verka för att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna 

3.5      Utmaningar 

Skolbiblioteksverksamheten som integrerad del i undervisningen 
Skolinspektionen noterar att det finns brister i hur skolbibliotek används och 
integreras i undervisningen i många svenska skolor, vilket de menar kan leda till 
att elever inte får tillgång till texter, litteratur, databaser med mera som är 
anpassade till deras ålder, behov och kunskaper. Om skolbiblioteken inte har 
skolbibliotekarier med tillräcklig kompetens finns även en risk för att elever 
inte får tillräcklig kunskap i källkritik och digital kompetens, menar de. I den 
reviderade läroplanen som ska tillämpas från 1 juli 2018 skärps också kraven på 
rektorerna, som uttryckligen ansvarar för att skolbibliotekets verksamhet ska 
användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga 
förmåga och digitala kompetens. 
 
Likvärdighet 
Vi står därmed inför utmaningen att öka nivån av adekvat 
bibliotekariekompetens på många av våra skolor. Få av skolorna lever idag upp 
till styrdokumentens riktlinjer för skolbibliotek och hamnar under det 
nationella snittet vid de flesta jämförande nyckeltal, med stora skillnader mellan 
skolorna. Den största utmaningen är därför att främja en likvärdighet i 
tillgången till skolbibliotek och skolbiblioteksverksamhet på de kommunala 
skolorna. Den likvärdigheten avser både fysisk tillgång till skolbibliotek 
bemannade med utbildad personal med möjligheter att bedriva pedagogisk 
verksamhet och möta prioriterade gruppers behov samt den generella 
personaltätheten, bemannat öppethållande och en adekvat nivå av nyförvärv. 
 
Allmän läsförståelse 
PISA-undersökningarna visar att elevers läsförståelse har försämrats de senaste 
femton åren och 20-25% av svenska elever går ut grundskolan utan att 
tillräckligt kunna förstå och tillgodogöra sig skriven text. Det är en utmaning 
för skolan såväl som för folk- och skolbiblioteket där vi behöver samverka i 
våra strategier i det språkutvecklande och läsfrämjande arbetet. 
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Prioriterade grupper 
Skolan ska vara kompensatorisk och anpassa undervisningen efter elevernas 
skilda behov och förutsättningar. Skolbiblioteket ska enligt Bibliotekslagen 
ägna särskild uppmärksamhet åt att stödja elever med funktionsnedsättningar 
med läshjälpmedel för att ge alla elever likvärdiga villkor i sin läs- och 
skrivutveckling. Det kräver både kompetens och behörighet till de tjänster 
(exempelvis Legimus) som finns att tillgå. 

 
I samma takt som vårt samhälle blir mer mångkulturellt ökar även behovet av 
medier på annat språk än svenska. Det ställer stora krav på både folk- och 
skolbiblioteken att tillhandahålla relevanta medier. I Ängelholm finns idag ca 
30 språk representerade bland de elever som har annat modersmål än svenska. 

3.6      Förutsättningar & insatser 
 

Handlingsplan för skolbiblioteken 
För att erbjuda alla elever i Ängelholms kommunala grundskolor likvärdig 
biblioteksservice behövs en samsyn kring skolbibliotekens resurser, villkor och 
verksamhet. En kommunövergripande handlingsplan med tydliga riktlinjer 
både vad gäller verksamhet, bemanning och anslag tillsammans med 
uppföljningsbara mål för Ängelholms skolbibliotek framtagen av skolledare, 
bibliotekarier och pedagoger i samverkan säkerställer en plan anpassad efter 
våra behov och förutsättningar. En handlingsplan skapar tydlighet, ger verktyg 
till förändring och utveckling och blir ett redskap för att säkra både en likvärdig 
skolbiblioteksverksamhet och en kontinuitet i verksamheten. 

 
Skolbibliotekssamordnare/ansvarig 
För att samordna utvecklingsarbetet och realisera målen i biblioteksplanen 
behövs en samordnande funktion. Den funktionen blir en förutsättning för att 
leda arbetet med att ta fram och implementera en kommungemensam 
handlingsplan, verka för kollegialt lärande, samordna information, 
kompetensutveckling och resurser (inklusive skolbibliotekspoolen för att 
möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av det kommungemensamma 
titelbeståndet), planera, utveckla och följa upp skolbiblioteksverksamheten i 
kommunen och vara ett stöd för skolbibliotekspersonal, pedagoger och 
skolledning i skolbiblioteksfrågor. 

 
 
Fackutbildade bibliotekarier 
Skolbiblioteken behöver förstärkas med adekvat kompetens för att kunna 
stödja pedagogers arbete och elevers lärande och utveckling med sikte mot en 
ökad måluppfyllelse. Avsaknad av fackutbildade bibliotekarier kan leda till att 
elever inte får tillgång till resurser anpassade efter ålder, behov och kunskaper 
eller får tillräcklig kunskap i källkritik och digital kompetens. Som Skolverket 
och läroplanen anger ska skolbibliotekens verksamhet ute på de individuella 
skolorna vara en inkluderad del av skolans undervisande verksamhet. 
Samverkan måste ske mellan bibliotekarier, pedagoger, skolledare och elever 
för att nå en ökad måluppfyllelse. Ett mer tydligt formaliserat samarbete, som 
del av arbetslag, ämnesgrupper eller samverkan i biblioteksråd, är en 
förutsättning för att integrera skolbiblioteket i den pedagogiska verksamheten. 
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Skolan har enligt läroplanen ansvar för att förbereda elever för en föränderlig 
värld med höga informationsflöden och ökad digitalisering. Det ställer stora 
krav på utbildad och informationskompetent personal i både skola och 
skolbibliotek. Bibliotekarien, med sin specialistkompetens inom 
informationskunskap och källkritik, blir en viktig resurs i arbetet med att lära 
elever att kritiskt sålla och värdera källors trovärdighet. 

 
 
 

4.    Uppföljning 

 
Gällande skolbiblioteksdelen av planen finns behov av att Lärande och Familj 
tar fram en kostnadsberäkning och handlingsplan utifrån föreslagna insatser. 
 
Uppföljning ska i övrigt ske årligen i samband med ordinarie uppföljningar, så 
som årsredovisning, delårsredovisning och verksamhetsplan. 

 
Under år 2021 ska handlingsplanen revideras inför nästkommande period. 
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6. Bilagor 
 

6.1   Bibliotekslag (2013:801) 

Svensk författningssamling 2013:801 
t 

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna 
biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av: 
1. folkbibliotek, 
2. skolbibliotek, 
3. regional biblioteksverksamhet, 
4. högskolebibliotek, 
5. lånecentraler, och 
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. 

Ändamål 

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet 
ska finnas tillgänglig för alla. 

Ansvarsfördelning 

3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor, enskilda. 
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800). 
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte ingår i ett 
landsting. 
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) 
ansvarar staten. 
5. För lånecentraler ansvarar staten. 
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt särskilda bestämmelser 
är huvudman för verksamheten. 

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar 
huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag. 

Prioriterade grupper 

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda 
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litteratur på 
1. de nationella minoritetsspråken, 
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
3. lättläst svenska. 

Folkbibliotek 

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov 
och förutsättningar. 

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur 
under en viss tid oavsett publiceringsform. 

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut 
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och 
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 

Skolbibliotek 

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. 

Regional biblioteksverksamhet 

11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional 
biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller 
de folkbibliotek som är verksamma i länet. 

Högskolebibliotek 

12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som 
anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan. 

Lånecentraler 

13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera 
lånecentraler. 
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Samverkan 

14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. 

15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna 
till varandras förfogande. 

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek. 

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller 
dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för 
ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen. Lag (2017:768). 

Biblioteksplaner 

17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Uppföljning 

18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja 
samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. 

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp 
hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används. 
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6.2   IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest 

 
Skolbiblioteket förmedlar kunskap och idéer som är grundläggande för att delta i dagens 
informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som 
behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för 
att de ska kunna leva som ansvarstagande medborgare. 

 

Skolbibliotekets uppdrag 
Skolbiblioteket erbjuder inlärningsstöd, böcker och andra resurser som hjälper alla i 
skolsamhället att utveckla ett kritiskt tänkande och få kompetens i att effektivt hantera 
informationskällor i alla format och medier. Skolbiblioteken är en del av ett omfattande 
biblioteks- och informationsnätverk enligt principerna i Unescos folkbiblioteksmanifest. 

 
Skolbibliotekets personal ger stöd vid användningen av både tryckta och elektroniska 
informationskällor, alltifrån skönlitteratur till facklitteratur, från både egna och andras 
samlingar. Skolbibliotekens material är ett värdefullt komplement till läromedel och i 
undervisningen. 

 
Erfarenheten visar att elevers förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja 
informationsteknik förbättras när bibliotekarier och lärare samverkar. 

 
Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, 
nationalitet, språk, befattning eller social status. Speciellt anpassade tjänster och material 
ska erbjudas de personer som inte kan utnyttja det ordinarie utbudet. Tillgången till 
skolbibliotekets tjänster och samlingar bör i enlighet med FN:s allmänna deklaration om de 
mänskliga rättigheterna inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller 
religiös censur eller för kommersiella påtryckningar. 

 

Finansiering, lagstiftning och samverkan 
Skolbiblioteket är en viktig del i en långsiktig strategi för läs- och skrivkunnighet, 
utbildning, informationsspridning och ekonomisk, social och kulturell utveckling. Eftersom 
ansvaret för skolbiblioteken kan vara lokalt, regionalt och nationellt bör det ha stöd av 
lagstiftning och riktlinjer. Skolbiblioteken ska ha tillräckliga och varaktiga anslag för 
utbildad personal, material, teknisk utrustning och lokaler. Skolbibliotekets tjänster ska vara 
avgiftsfria.  

 
Skolbiblioteket är en viktig part i det lokala, regionala och nationella biblioteks- och 
informationssamarbetet. 

 
I de fall då skolbiblioteket delar lokaler och/eller resurser med ett annat bibliotek, 
exempelvis ett folkbibliotek, måste skolbibliotekets speciella behov beaktas och tillgodoses. 

 

Skolbibliotekets mål 
Skolbiblioteket är en integrerad del av utbildningsprocessen. 
 
Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utvecklingen av läs- och skrivkunnighet, 
informationskompetens, undervisning, inlärning och kultur. Därför ska skolbibliotekets 
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kärnverksamhet omfatta följande: 
 

 stödja och stärka de utbildningsmål som anges i skolans mål och läroplaner 
 utveckla och stimulera barns vana och glädje av läsning och inlärning, samt uppmuntra dem i 

ett livslångt användande av bibliotek 
 erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, 

fantasi och glädje 
 ge eleverna övning i att värdera och använda information, oavsett format, samt ge dem insikt 

och förståelse för olika kommunikationssätt i samhället 
 ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att ge inblick i och öka 

förståelsen för olika idéer, erfarenheter och synsätt 
 anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet 
 arbeta med elever, lärare, skolledare och föräldrar för att uppnå skolans mål 
 försvara principen att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för 

medborgaransvar och delaktighet i ett demokratiskt samhälle 
 främja läsning och göra skolbibliotekens resurser tillgängliga inom och utanför skolan 

 
Skolbiblioteket kan fullgöra dessa uppgifter genom att utveckla handlingsplaner och utbud 
av tjänster, genom urval och anskaffning av resurser, genom att ge tillgång till lämpliga 
informationskällor samt genom att erbjuda vägledning och utbildad personal. 

 

Personal 
Den yrkesutbildade skolbibliotekarien har ansvar för ledning och planering av arbetet, med 
stöd av övrig, kompetent personal och i samarbete med alla andra inom skolan, samt i 
samverkan med folkbibliotek och andra aktörer. 

 
Skolbibliotekariernas roll kan variera beroende på skolans anslag, läroplaner och 
undervisningsmetodik, samt på landets lagstiftning och ekonomiska ramar. 

 
I en alltmer uppkopplad värld måste skolbibliotekarierna kunna planera och lära ut olika 
metoder för informationssökning till både lärare och elever. Det är därför viktigt att 
skolbibliotekarierna ges möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling. 

 

Verksamhet och ledning 
För att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt och ansvarsfullt sätt är det viktigt 
att: 

 skolbiblioteket har tydliga riktlinjer för mål, prioriteringar och tjänster i anslutning till skolans 
läroplaner 

 skolbiblioteket organiseras och drivs på ett fackmässigt sätt 
 skolbibliotekets tjänster är tillgängliga för alla inom skolan och att det är en del av det 

omgivande samhället 
 skolbiblioteket uppmuntras att samarbeta med lärare, skolledning, föräldrar, andra bibliotekarier 

och informationsspecialister, samt med intressegrupper i samhället  

 
Genomförande av manifestet 
Kunskaper i biblioteksadministration, informationshantering och pedagogik är en 
förutsättning för att bedriva en effektiv skolbiblioteksverksamhet. Det är därför viktigt att 
detta manifest får en spridning inom grundutbildning och fortbildning av lärare och 
bibliotekarier samt att manifestets principer får ligga till grund för utvecklingen av 

strategier, riktlinjer och planer för skolan och skolbiblioteken på nationell nivå. 
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Manifestet är utformat i samarbete med IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions). Manifestet antogs 1999. 

 

6.3   Agenda 2030 

Mål 4 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande. 

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och 
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till 
relevanta och ändamålsenliga kunskaper. 

4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet 
och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för 
utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk 
och barn som lever under utsatta förhållanden. 

4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig del av alla vuxna 
- både män och kvinnor - lär sig läsa, skriva och räkna. 

Mål 10 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, 
bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis 
och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende. 

Mål 16 
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

16.10 
Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i 
enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal. 
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6.4   Skollag (2010:800) 
 

Svensk författningssamling 2010:800 
t.o.m. SFS 2017:1115 
 
SFS nr: 2010:800 
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet  
Utfärdad: 2010-06-23  
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1115 
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se  

 
2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 
Kapitlets innehåll 
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om 
- huvudmän inom skolväsendet (2-8 §§), 
- kommuners resursfördelning (8 a §), 
- ledningen av utbildningen (9-12 §§), 
- lärare och förskollärare (13-23 §§), 
- elevhälsa (25-28 §§), 
- studie- och yrkesvägledning (29 och 30 §§), 
- registerkontroll av personal (31-33 §§), 
- kompetensutveckling (34 §), och 
- lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek (35 och 36 §§). Lag 
(2014:458). 
/.../ 
Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 
35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för 
att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
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6.5   Skolinspektionen, Informationsblad  

2011-09-30 

 

Skolbibliotek 
 

Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur 
Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten ställer för att 
en skola ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek. 

 
Nyheter i den nya skollagen  
En bestämmelse om skolbibliotek flyttas från bibliotekslagen till skollagen.  
Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek inte bara i grund- och gymnasieskolanutan även i 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiesärskolan.  
Krav på tillgång till skolbibliotek gäller nu även för fristående skolor. Dessa elever ska ha 
tillgång till skolbibliotek 
Skolinspektionens krav på skolbibliotek 
Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek: 
Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 
avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 
elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 
Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra 
medier. 
Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till 
läsning. 
/.../ 
3. Definition av skolbibliotek 
I skollagen finns ingen närmare precisering av vad som kännetecknar ett skolbibliotek. 
Regeringen har i propositionen hänvisat till att med skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses 
en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 
lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja 
elevernas lärande”. 

 
Även efter ändringen den 1 juli 2011 innehåller bibliotekslagen några mer preciserade krav 
på skolbiblioteken (samma krav som för folkbiblioteken). De ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 
andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till 
läsning. 

 
Enligt propositionen inför den nya skollagen ska organiseringen av 
skolbiblioteksverksamheten vara flexibel och tillgången till skolbibliotek kunna ordnas på 
olika sätt, beroende på de lokala förhållandena vid varje skola. Skolornas och elevernas 
olika behov och förutsättningar ska kunna medföra variation i anordnandet av 
skolbibliotek.  

 
Skolverket definierar ett skolbibliotek som ”en gemensam och ordnad resurs av medier och 
information som ställts till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent 
personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja 
elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är 
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en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i 
kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.” 

 
Statens kulturråds skolbiblioteksutredning använde följande definition av skolbibliotek, där 
också bibliotekspersonal ingick: ”Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt 
anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att 
förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag”. 

 
Bibliotekslagen säger också att skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda 
litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers 
behov. 

 
Varken i skollagen eller bibliotekslagen finns det några bestämmelser som ställer krav på att 
det ska finnas en skolbibliotekarie. 

 
4. Krav på fysisk närhet till ett skolbibliotek 
Både i skollagen och i förarbetena till lagen står det att det är huvudmannen, alltså den som 
driver en skola, som avgör hur elevernas tillgång till skolbibliotek ska ordnas. Lösningarna 
kan skifta utifrån lokala behov och förutsättningar. Det finns dock ett antal krav som måste 
vara uppfyllda för att eleverna ska ha den tillgång till skolbibliotek som skollagen ger dem 
rätt till. 

 
En fråga är om en skolenhet måste ha ett eget bibliotek eller om eleverna i stället kan 
hänvisas till exempelvis ett allmänt bibliotek på orten eller till en annan skolenhets 
skolbibliotek. 

 
Enligt bibliotekslagen framhålls skolbibliotekens särart genom en grundläggande skillnad 
mellan skolbibliotek och folkbibliotek. I propositionen finns särskilda krav på hur 
skolbibliotek ska fungera; de ska vara en del av elevernas utbildning genom att ”ingå […] i 
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. Eleverna ska 
alltså ha tillgång till ett bibliotek som är anpassat till och en del av deras utbildning. 

 
Lagens val av uttrycket ”tillgång till”, i stället för att reglera att varje skolenhet ska ha ett 
skolbibliotek, öppnar för olika fysiska lösningar, under förutsättning att kraven på hur 
skolbiblioteket ska fungera är uppfyllda. Skolbiblioteket bör därför ligga så att det går att 
använda i undervisningen, antingen i skolans egna lokaler eller på rimligt avstånd från 
skolan. Det kan röra sig om att en skola och ett folkbibliotek, med lokaler i direkt 
anslutning till varandra, har ett samarbete som innebär att alla krav på ett skolbiblioteks 
funktion är uppfyllda. En sådan lösning kan ju syfta till att ge eleverna så god tillgång till 
litteratur och andra informationsbärare som möjligt – just för att gynna utbildningen. Det 
kan också röra sig om att två skolor som ligger nära varandra har ett gemensamt 
skolbibliotek och att avståndet är så litet att biblioteket faktiskt bildar en integrerad del av 
utbildningen för båda skolornas elever. 

 
Kraven på skolbibliotekets funktion gäller lika för alla skolor. Det ekonomiska bidraget för 
skolbibliotek till fristående skolor kan dock vara mycket litet för små skolor. Det samma 
kan gälla för fördelningen av pengar till kommunala skolor. När det till exempel av 
geografiska skäl inte är möjligt för en sådan skola att samverka med en annan skola i 
närheten, måste tillgången till de funktioner som krävs för ett skolbibliotek tillgodoses på 
annat sätt. En lösning kan vara att använda annan informationsteknik än böcker i 
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traditionell form. En bokbuss kan också vara en del av lösningen för skolor med den typen 
av förutsättningar. 

 
5. Funktionen – att stödja elevernas lärande och utgöra en resurs som 
informationsbärare Förutom den fysiska lösningen är ett grundläggande krav att 
skolbiblioteket fyller funktionen att stödja elevernas lärande, det vill säga används aktivt i 
utbildningen. I läroplanen framhålls biblioteket som en del av skolans arbetsmiljö. Syftet 
med biblioteket är att eleverna själva ska kunna söka och utveckla kunskaper. I skollagen 
behandlas skolbibliotek i avsnittet om lokaler och utrustning som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. 

 
Skollagens förarbeten förutsätter också att skolbiblioteket är en ”gemensam och ordnad 
resurs” av information. Det innebär en fysisk lokal där biblioteket finns, till skillnad från till 
exempel att det finns böcker spridda i olika klassrum. Skolbiblioteket ska också, enligt 
bibliotekslagen, inte bara rymma böcker utan även ”informationsteknik och andra medier”. 
Biblioteket ska även tillgodose behov av material för utbildningen, stimulera elevernas 
intresse för läsning och litteratur samt bidra till deras språkutveckling. Detta ställer krav på 
såväl facklitteratur som skönlitteratur. 

 
Ett uttalat kvalitetskrav på biblioteksverksamheten är att den ska vara anpassad till 
elevernas behov. Bibliotekslagen lyfter både fram allmänna behov med inriktning på att 
främja språkutveckling och att biblioteken ska stimulera till läsning. 
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6.6   Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
Reviderad 2017 

 
/.../ 
2.8 REKTORNS ANSVAR 

 
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. 
Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 
nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, 
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

 
/.../ 

 
skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel 
av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek 
och digitala verktyg, 

 
/.../ 

 
skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas 
språkliga förmåga och digitala kompetens, 
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6.7   Gemensam biblioteksplan Bibliotek Familjen Helsingborg 2017-
2019  

 
Gemensamt har biblioteken inom Familjen Helsingborg tagit fram följande beskrivning av 
det delregionala samarbetet.  
 
Bibliotek Familjen Helsingborg erbjuder en arena för fri åsiktsbildning och utveckling i det 
demokratiska samhället. Bibliotek Familjen Helsingborgs uppdrag är att vara en viktig 
medspelare i samhällsutvecklingen och säkra framtidens biblioteksverksamhet genom att ta 
in nya influenser, hålla det positiva varumärket levande och etablera nya funktioner.  
 
Bibliotek Familjen Helsingborgs samarbete ger styrka och energi till både utvecklingsarbete 
och den dagliga biblioteksverksamheten. Genom samarbetet vill vi ligga i framkant i 
biblioteksutvecklingen och också fungera som en inspirationskälla.  
 
Verksamheten i Bibliotek Familjen Helsingborg utgår från det kommungemensamma 
arbetet i Familjen Helsingborg. Ledstjärnan för det gemensamma arbetet är ”Bibliotek 
Familjen Helsingborg - livskraft i samtiden och framtiden”. Arbetet bedrivs i enlighet med 
värdegrunden mod, mångfald, möten.  
 
Samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg bygger på en gemensam struktur och ett 
gemensamt utvecklingsarbete. Genom samarbetet stärks bibliotekens möjlighet att inspirera 
och främja läsandet, ge tillgång till information och digitala mötesplatser. Detta gör vi för 
alla med särskilt fokus på bibliotekslagens prioriterade målgrupper. Därigenom skapas 
förutsättningar för lärande, upplevelser och delaktighet i det demokratiska samhället.  
 
Biblioteken inom Familjen Helsingborg verkar för att:  
 

 Bygga arbetet på invånarinvolvering.  

 Stärka biblioteket som mötesplats.  

 Optimera resursanvändningen för medieförsörjning gällande såväl digitalt som tryckt 

material.  

 Utveckla det digitala biblioteket med den gemensamma webbplatsen som främsta verktyg.  

 Tänka digitalt i allt vi gör och arbeta med att alla bidrar med innehåll till det digitala 

biblioteket.  

 Förenkla arbete med interna rutiner och system till förmån för fördjupning av den 

utåtriktade verksamheten.  

 Omvärldsbevaka och kompetensutveckla i linje med det strategiska och visionära arbete 

som pågår, samt utveckla det kollegiala lärandet.  
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6.8   IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 
 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 
värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med 
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll 
i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är 
beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, 
tankar, kultur och information. 
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett 
livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för 
den enskilde och för olika grupper i samhället. 
UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande 
kraft för främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig 
drivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling. 
UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt 
medverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet. 
 
Folkbiblioteket 
Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och 
information lätt tillgänglig för sina användare. 
Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, 
språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av 
någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga 
minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom 
kriminalvården. 
Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. 
Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade 
genom modern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt anpassning 
till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som grundläggande princip. 
Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna 
som minne för mänsklig strävan och fantasi. 
Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon 
form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella 
påtryckningar. 
http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm 
 
Folkbibliotekens uppgifter 
Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, 
utbildning och kultur bland annat genom att: 
1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder 2. Stödja såväl 
självstudier som formell utbildning på alla nivåer 3. Erbjuda möjligheter till 
kreativitet och personlig utveckling 4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och 
kreativitet 5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om 
vetenskaplig forskning och utveckling 6. Vara öppna för alla konstnärliga 
uttrycksformer 7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell 
mångfald 8. Stödja muntlig berättartradition 9. Garantera medborgarna tillgång till 
alla slag av samhällsinformation 10. Tillhandahålla erforderliga 
informationstjänster för det lokala näringslivet, för organisationerna och för olika 
intressegrupper 11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra 
kunskaperna om dess användning 12. Ge stöd till och delta i 
alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta initiativ till sådan 
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verksamhet. 
 
Lagstiftning, finansiering och samverkan 
Folkbibliotekets tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ett 
samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas av 
allmänna medel. Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategi 
för kultur, informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet. 
För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inom 
biblioteksområdet bör statsmakterna genom lagstiftning och biblioteksplanering 
fastställa en nationell bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och en 
gemensam standardnivå. 
Nätverket inom folkbiblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen 
inom hela det allmänna biblioteksväsendet. 
 
Ledning och förvaltning 
Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål, 
prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv 
organisation och skötas på ett fackmässigt sätt. 
Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och 
internationellt med berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper och 
yrkeskategorier. 
Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att 
biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning 
och studier, försedda med lämplig teknisk utrustning och ha tillräckligt 
öppethållande för att passa användarna. Detta innebär också att biblioteket genom 
uppsökande verksamhet skall erbjuda sina tjänster också till dem som inte själva 
kan komma till biblioteket. 
Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov. 
Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser. 
Grundutbildning och fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning för en 
fullgod kvalitet på bibliotekets tjänster. 
För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas 
program för uppsökande verksamhet och för användarutbildning. 
Att förverkliga manifestet 
Beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden uppmanas härmed att 
verka för att de principer som formulerats i detta manifest omsätts i handling. 
Manifestet är utformat i samarbete med International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA). 
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6.9   Skolbiblioteksstatistik Ängelholm 

 
 
 
 
 

 
Uppgifter baserade på ht 2017 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-05-10

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 158                  Dnr   KS 2016/921

Återrapportering av uppdrag att lämna förslag på hur den 
verksamhet som bedrivs vid Stadsbiblioteket kan utvecklas

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) uppdrag att lämna 
förslag på hur den verksamhet som bedrivs vid stadsbiblioteket kan utvecklas. 
Återrapportering skall ske senaste 2017-05-31 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, § 267 från 2016-11-16
Utdrag från anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen

Yrkanden 
Christer Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anse uppdraget avseende utveckling av verksamhet på stadsbiblioteket med detta 
tjänsteutlåtande vara besvarat samt, 

att huvuduppdrag Samhälle i samverkan med Lärande och familj får i uppdrag att utarbeta 
en biblioteksplan för Ängelholms kommun 

_____

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj, Christer Kratz
Samhälle, Maria Birgander
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (1)

Diarienummer
2018-04-04

 

  KS  2016/921

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Bibliotekschef
Jonas Bolding
0431-87000
Jonas.bolding@engelholm.se Kommunstyrelsen

Biblioteksplan för Ängelholms kommun 2018-2021

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att utarbeta 
en biblioteksplan. Den ska ersätta biblioteksplanen från 2009 och gäller för Ängelholms 
kommuns folk- och skolbibliotek.  Planen har tagits fram i samverkan mellan de båda 
huvuduppdragen Samhälle och Lärande och familj. Planen ska ha en giltighetstid mellan 
2018-2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen daterad den 10 maj 2017
Biblioteksplan för Ängelholms kommun 2018-2021
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterad den 4 april 2018

Utredning
Förslaget till ny biblioteksplan för Ängelholms kommun 2018-2021 beskriver i två separata 
delar nuläget och prioriterade områden för folk- respektive skolbiblioteken. Utifrån lagar, 
riktlinjer och styrdokument syftar planen till att ge medborgare god tillgänglighet till kvalitativ 
biblioteksverksamhet och en likvärdighet vad gäller skolbibliotek för kommunens elever. 
Planen har tagits fram i samverkan mellan de båda huvuduppdragen Samhälle och Lärande 
och familj och har varit uppe i KS arbetsgrupp 3 den 11 april 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Biblioteksplan för Ängelholms kommun 2018-2021

att utifrån beskrivningen av skolbiblioteken ge Lärande och Familj i uppdrag att ta fram 
en kostnadsberäkning och handlingsplan 

_____

Lilian Eriksson Mikael Fritzon
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-14

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 167                  Dnr   VFN 2018/66

Ekonomisk avvikelserapport maj 2018

Ärendebeskrivning
Huvuduppdraget Lärande och familj redovisar i föreliggande ekonomiska avvikelserapport en 
negativ avvikelse motsvarande -5,3 mnkr, vilket är en förbättring mot föregående månad. 
Huvuduppdraget arbetar fortsatt på bred front med åtgärder för en budget i balans till 
kommande årsskifte. Individ och familjeverksamheten har kostnadsökningar inom flera delar 
som t ex nya kostsamma beslut och insatser och övertalighet gällande 
integrationsverksamheten. Övertalighetsprocessen är nu hanterad, men innebär kostnader 
under uppsägningstiden för de övertaliga. Samtidigt har nu Migrationsverket hanterat den 
tidigare eftersläpningen av ärenden för utbetalning till kommunen, där vi kan glädjas av ett 
bättre utfall än förväntat. Huvuduppdraget har extra fokus och bevakning på de områden som 
riskerar att innebära stora ekonomiska konsekvenser. Verksamhetsområdena förskola/skola 
upplever tillsammans med individ och familj ett fortsatt högt socialt tryck på verksamheterna. 
Övertygelsen är att möjligheterna till framgångsrika och kostnadseffektiva lösningar i flera 
delar finns att hitta i utvecklad samverkan mellan skola, elevhälsa och individ- och familj. För 
förskola/skola har vi också goda förhoppningar om att den beslutade genomlysningen av 
verksamheten, som nu pågår, ska ge oss nya verktyg och kloka åtgärdsförslag. 
Verksamhetsområdet arbetar fortsatt med skarpa uppföljningar och underskottet inom 
verksamhetsområdet har minskat avsevärt jämfört med bokslutet. 
Funktionsstödsverksamheten tyngs alltjämt med ökade åtaganden och dyra ärenden och 
försämrar det redan tidigare befarade underskottet ytterligare. Verksamheten har under en 
längre tid arbetat systematiskt med att effektivisera verksamheten, men kostnadsökningen är 
större än hittills genomförda åtgärder. Till Välfärdsnämnden den 21 juni presenteras ett 
åtgärdsprogram för budget i balans för verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-06-14
Ekonomisk avvikelserapport – Maj månad 2018
Åtgärdsplan 2018-2020 – Verksamhetsområde Funktionsstöd

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för maj månad, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-14

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att godkänna åtgärdsplan 2018-2020 för en budget i balans inom Verksamhetsområde 
Funktionsstöd, samt

att överlämna åtgärdsplanen till Kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
VFN
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-06-14

 

  VFN  
2018/66

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Ansvarig titel
Lars-Göran Nilsson
0431-46 91 59
lars-goran.nilsson@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Ekonomisk avvikelserapport - maj 2018

Ärendebeskrivning
Huvuduppdraget Lärande och familj redovisar i föreliggande ekonomiska avvikelserapport en 
negativ avvikelse motsvarande -5,3 mnkr, vilket är en förbättring mot föregående månad. 
Huvuduppdraget arbetar fortsatt på bred front med åtgärder för en budget i balans till 
kommande årsskifte. Individ och familjeverksamheten har kostnadsökningar inom flera delar 
som t ex nya kostsamma beslut och insatser och övertalighet gällande 
integrationsverksamheten. Övertalighetsprocessen är nu hanterad, men innebär kostnader 
under uppsägningstiden för de övertaliga. Samtidigt har nu Migrationsverket hanterat den 
tidigare eftersläpningen av ärenden för utbetalning till kommunen, där vi kan glädjas av ett 
bättre utfall än förväntat. Huvuduppdraget har extra fokus och bevakning på de områden som 
riskerar att innebära stora ekonomiska konsekvenser. Verksamhetsområdena förskola/skola 
upplever tillsammans med individ och familj ett fortsatt högt socialt tryck på verksamheterna. 
Övertygelsen är att möjligheterna till framgångsrika och kostnadseffektiva lösningar i flera 
delar finns att hitta i utvecklad samverkan mellan skola, elevhälsa och individ- och familj. För 
förskola/skola har vi också goda förhoppningar om att den beslutade genomlysningen av 
verksamheten, som nu pågår, ska ge oss nya verktyg och kloka åtgärdsförslag. 
Verksamhetsområdet arbetar fortsatt med skarpa uppföljningar och underskottet inom 
verksamhetsområdet har minskat avsevärt jämfört med bokslutet. 
Funktionsstödsverksamheten tyngs alltjämt med ökade åtaganden och dyra ärenden och 
försämrar det redan tidigare befarade underskottet ytterligare. Verksamheten har under en 
längre tid arbetat systematiskt med att effektivisera verksamheten, men kostnadsökningen är 
större än hittills genomförda åtgärder. Till Välfärdsnämnden den 21 juni presenteras ett 
åtgärdsprogram för budget i balans för verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2018-06-14
Ekonomisk avvikelserapport – Maj månad 2018
Åtgärdsplan 2018-2020 – Verksamhetsområde Funktionsstöd
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Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för maj månad, 

att godkänna åtgärdsplan 2018-2020 för en budget i balans inom Verksamhetsområde 
Funktionsstöd, samt

att överlämna åtgärdsplanen till Kommunstyrelsen.

_____

Christer Kratz LarsGöran Nilsson
Chef Huvuduppdrag Lärande och familj Ekonom

Beslutet expedieras till:
Ange mottagare.
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Ekonomisk avvikelserapport
___________________________________________________________________________________

År: 2018, Period: Maj, Lärande och familj (tkr)
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Ekonomisk avvikelse

Budget 2018

Utfall 2018 Jan-

Maj Aktuell Prognos

Avvikelse

Aktuell Prognos

2018 - Budget

2018

Övergripande Sektor -60 378 -22 735 -53 914 6 464

Förskola/Skola -701 121 -351 076 -704 108 -2 987

Gymnasieskola -136 352 -67 903 -136 352 -0

Elevhälsa -31 964 -13 890 -31 964 0

Individ och familj -90 046 -36 271 -86 846 3 200

Funktionsstöd -211 905 -104 312 -223 905 -12 000

Summa Lärande och familj -1 231 766 -596 187 -1 237 090 -5 323

Vuxenskola/Arbetsmarknad -26 855 -8 999 -26 355 500

Försörjningsstöd -25 138 -11 477 -25 638 -500

Summa Lärande och familj, KS -51 993 -20 476 -51 993 0

Summa Lärande och familj (tkr) -1 283 759 -616 663 -1 289 083 -5 323

Lärande och familj (tkr)
Huvuduppdraget Lärande och familj redovisar i föreliggande ekonomiska avvikelserapport en negativ avvikelse
motsvarande -5,3 mnkr, vilket är en förbättring mot föregående månad. Huvuduppdraget arbetar fortsatt på bred front
med åtgärder för en budget i balans till kommande årsskifte. Individ och familjeverksamheten har kostnadsökningar
inom flera delar som t ex nya kostsamma beslut och insatser och övertalighet gällande integrationsverksamheten.
Övertalighetsprocessen är nu hanterad, men innebär kostnader under uppsägningstiden för de övertaliga. Samtidigt
har nu Migrationsverket hanterat den tidigare eftersläpningen av ärenden för utbetalning till kommunen, där vi kan
glädjas av ett bättre utfall än förväntat. Huvuduppdraget har extra fokus och bevakning på de områden som riskerar att
innebära stora ekonomiska konsekvenser. Verksamhetsområdena förskola/skola upplever tillsammans med individ och
familj ett fortsatt högt socialt tryck på verksamheterna. Övertygelsen är att möjligheterna till framgångsrika och
kostnadseffektiva lösningar i flera delar finns att hitta i utvecklad samverkan mellan skola, elevhälsa och individ- och
familj. För förskola/skola har vi också goda förhoppningar om att den beslutade genomlysningen av verksamheten,
som nu pågår, ska ge oss nya verktyg och kloka åtgärdsförslag. Verksamhetsområdet arbetar fortsatt med skarpa
uppföljningar och underskottet inom verksamhetsområdet har minskat avsevärt jämfört med bokslutet.
Funktionsstödsverksamheten tyngs alltjämt med ökade åtaganden och dyra ärenden och försämrar det redan tidigare
befarade underskottet ytterligare. Verksamheten har under en längre tid arbetat systematiskt med att effektivisera
verksamheten, men kostnadsökningen är större än hittills genomförda åtgärder. Till kommande nämnd presenteras ett
åtgärdsprogram för budget i balans för verksamhetsområdet.

Övergripande Sektor
Inom övergripande sektor prognostiseras ett överskott om 6,4 mnkr. Den schablonersättning som betalas ut månadsvis
från Migrationsverket för att täcka kostnader för nyanlända är till största delen utfördelad till välfärdsnämndens
verksamhetsområden. En del av beloppet avsätts centralt i avvaktan på utvärdering av kostnadsutvecklingen för
nyanlända inom förskola, skola, vuxenutbildning och integrationsenheten.

Förskola/Skola
Verksamhetsområde förskola/skola fortsätter med mycket aktiva insatser för att få ordning på ekonomin. Flera av
enheterna har vänt 2017 års underskott och visar budget i balans för 2018. Tre enheter dras fortfarande med stora
underskott. Insatser här är främst att inte tillsätta vakanser som uppstår och att inte ta in vikarier. Dock finns oro för
kritik från vårdnadshavare gällande detta. I samband med tertialuppföljningen i april gjordes en första utvärdering av de
kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i skolledargruppen från början av året. Utifrån utvärderingen kommer
det kollegiala lärandet och engagemanget gällande alla rektorsområdens budgetarbete att fortsätta. Storleken på
barngrupper i förskolan kommer att ses över likaså möjligheter till sammanslagningar vid lägre belastning. Alla

48

ves1339
Stämpel

ves1339
Stämpel



Lars-Göran Nilsson, 2018-06-14 13:20 3

rekryteringar och vikarietillsättningar kommer att bevakas och granskas. En översyn genomförs av barnomsorgen på
obekväm tid för att finna mer kostnadseffektiva lösningar gällande bemanningen. Inom ramen för maxtaxan kommer
avgiftsnivåerna för förskola och fritidshem att ses över för att undvika överutnyttjande.

Gymnasieskola
Kommunens gymnasieskola förväntas hålla budget. När det gäller kommunens elever som söker sig till skolor utanför
kommunen (IKE) har kostnaden för dessa elever de senaste två åren varit högre än budgeterat. Budgeten för 2018
ligger på samma nivå som 2017 vilket innebär utmaningar för att nå en budget i balans 2018. Prognostiserat
underskott avser IKE och ska försöka hanteras genom tjänstefördelningen inom den kommunala gymnasieskolan
höstterminen 2018.

Individ och familj
Som helhet är helårsprognosen 3,2 mnkr för Individ- och familj. Vid aktuell uppföljningsmånad har samtliga
ansökningar avseende år 2015 tom 2017 motsvarande hanterats av Migrationsverket. Lyckandegraden är avsevärt
bättre än uppbokat belopp i bokslutet år 2017 med en positiv resultatpåverkan motsvarande 16,7 mnkr. Enheten
anpassar löpande för att matcha kostnaderna till de nya ersättningsnivåerna som trädde i kraft per 2017-07-01.
Svårigheten är att Migrationsverket inte kommunicerar fullt ut när det gäller barn som blir uppskrivna i ålder eller får
svenskt medborgarskap, varvid ersättningen från Migrationsverket uteblir. Under årets tre första månader finns förhöjd
lokalkostnad vad gäller Amadeus. Dessutom finns merkostnader för återställning av lokaler. När det gäller
personalbemanningen på boendena kommer den halveras. Uppsägning pga arbetsbrist var planerad att genomföras
under mars månad. Denna process har dock fördröjts pga förhandlingar och omplaceringsutredningar. De totala
omställningskostnaderna bedöms i nuläget uppgå till ca 10 mnkr.

Under årets första månader har ett arvorderat jourfamiljhem sagt upp sig och ett jourfamiljhem är avslutat.
Konsekvensen är att fler jourplatser får köpas in tills nyrekrytering och utredning är genomförda. Avvikelse
motsvarande -0,5 mnkr är upptagen i helårsprognosen. Verksamheten arbetar aktivt med att minska de konsultledda
familjehemmen till förmån för egna arvoderade och som åtgärd håller man inne med personalkostnader motsvarande
0,5 mnkr. Beaktat de ingående volymerna för placeringar bedöms en helårsprognos till -3,5 mnkr för barn- och unga.
Ett fortsatt ökat inflöde vad gäller våld i nära relationer råder och en förutsättning är att denna trend kan brytas.
Kostsamma skyddsplaceringar har krävts under årets första månader. Verksamheten har initierat ett flertal processer
som sammantaget kommer att leda till fler möjligheter till hemmaplanslösningar. En gemensam nämnare för dessa
processer är att dra synergieffekter av samlokaliseringen och ett helhetsperspektiv.

Lönekostnaderna för budgeterade tjänster 1,0 LSS-handläggare och 1,0 biträdande enhetschef är högre än tilldelade
budgetmedel på 1,2 mnkr. Utöver detta är det tillsatt 1,0 tjänst LSS-handläggare som skulle finansieras inom ram.
Anledningen till tillsättning utöver ram var att verksamheten låg efter med utredningar och beslut. Per dagens status
ligger verksamheten fortfarande efter men räknar med att vara helt i fas under hösten. Avvikelse -0,6 mnkr är upptagen
i prognosen. Som åtgärd förväntas verksamheten generera ett överskott på behandlingskostnader motsvarande 0,6
mnkr. För övriga enheter förväntas en budget i balans.

Funktionsstöd
Verksamhetsområdet funktionsstöd redovisar i föreliggande ekonomiska avvikelserapport en negativ avvikelse vid
årets slut uppgående till -12,0 mnkr (-10,1 mnkr år 2017). Då den reella budgetramen för 2018 i huvudsak är
oförändrad är förutsättningarna för en budget i balans mycket begränsade. Verksamhetsområdets kostnader för den
nya målgruppen, SoL insatser till personer under 65 år, är en starkt bidragande orsak till underskottet. Efter första
tertialet 2018 befaras ett budgetmässigt underskott för insatser till denna målgrupp uppgående till -6,6 mnkr, varav
hemtjänstinsatser utgör -3,6 mnkr och korttidsplaceringar -3,0 mnkr. Upptagen budget för korttidsplaceringar motsvarar
ca 1,3 placeringar/dygn medan den befarade kostnaden för 2018 motsvarar ca 5,4 placeringar/dygn. Inom
verksamhetens boendeformer, såväl LSS som SoL, har vårdtyngden ökat. Många gånger p.g.a. psykisk ohälsa. Detta
kan ibland föranleda att bemanningen vid boendeenheterna måste förstärkas och tillfälliga externa placeringar kan
också bli aktuellt. För de externa placeringarna, som för närvarande uppgår till 7 placeringar, beräknas ett underskott
på -2,0 mnkr. Resterande underskott utgörs av den generella besparing som finns övergripande inom
verksamhetsområdet och som med all sannolikhet inte kan verkställas under innevarande år. För att i möjligast mån
balansera befarade underskott för år 2018 och 2019/2020 är betydande besparingar och effektiviseringar nödvändiga.
I samband med den ekonomiska avvikelserapporten för maj månad kommer verksamhetsområdet att presentera ett
åtgärdspaket för åren 2018-2020. Möjligheterna för verksamhetsområdet att under dessa år uppnå budgetbalans
förutsätter vidare att den ärendetillströmning av nya kostnadskrävande ärenden inte fortsätter i den takt som hittills
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varit fallet.

Vuxenskola/Arbetsmarknad
Ett överskott prognostiseras på 0,5 mnkr på grund av högre intäkter än budgeterat

Försörjningsstöd
Helårsprognosen för det reguljära försörjningsstödet uppgår till 1,0 mnkr. Bedömningen är att det reguljära
försörjningsstödet påverkas positivt av effekterna av samarbetet med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen
har utökats. Arbetsmarknaden är för närvarande god vilket innebär att fler blir självförsörjande och
Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten kan därmed koncentrera sina insatser på de individer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Förutsättningen för att uppnå positiv avvikelse är att de som lämnar etableringen blir
självförsörjande. 38 personer kommer att lämna etableringen under detta året och ca 30% av dessa har arbete idag.
De statliga ersättningarna täcker inte de verkliga kostnaderna för individer i avvaktan på etableringsersättning det sk
"glappet". Beaktat nuvarande volymer ligger helårsavvikelsen på - 2,2 mnkr. Flera försvårande omständigheter
påverkar kostnadsbilden bland annat tillgången på adekvata boenden. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att
förkorta tiden till självförsörjning genom stöd och vägledning. Arbetsförmedlingens beslut om arbetsförmåga påverkar
ersättningstiden. Samverkan sker alltid i dessa fall. Verksamheten kommer undersöka möjligheten att låna ut medel
mot återbetalning enligt framtagen modell från Växjö. Efter insatta åtgärder räknar verksamheten med att kunna uppnå
en helårsprognos på - 1,5 mnkr.
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Åtgärdsplan 2018-2020 för en budget i balans  – 
Verksamhetsområde Funktionsstöd

Bakgrund
Välfärdsnämnden beslutade 2018-05-24 att uppdra till Verksamhetsområdet 
Funktionsstöd att till junisammanträdet inkomma med ett åtgärdspaket för att 
minska befarade underskottet år 2018 och 2019.
Verksamhetsområdet befarar för närvarande ett underskott för 2018 på minst 
10,0 mnkr. Verksamhetsområdet har under senare år varit föremål för stora 
förändringar inom flera av insatsformerna. Flertalet av dessa förändringar har 
stått utanför verksamhetsområdets påverkansmöjlighet och inneburit stora 
kostnadsåtaganden. Exempelvis har Försäkringskassans åtstramningar inom 
personlig assistans fått betydande kostnadsmässiga effekter för verksamheten. 
Ytterligare en starkt bidragande orsak till senare års budgetunderskott är 
kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen till personer under 65 år. Detta är 
en ny målgrupp för verksamhetsområdet och avser framförallt 
hemtjänstinsatser och korttidsplaceringar. Inom insatsformen bostad med 
särskild service har vårdtyngden ökat på flera boendeenheter. Många gånger 
p.g.a. psykisk ohälsa. En konsekvens av detta har blivit en förstärkt bemanning 
alternativt externa placeringar. 
För att möjliggöra en budget i balans inom verksamhetsområde funktionsstöd 
krävs ett långsiktigt arbete då det många gånger rör sig om enskilda personer 
med svår funktionsnedsättning.  Flera av förändringarna innebär nya boenden 
för brukarna. I föreliggande åtgärdspaket utgår verksamhetsområdet ifrån en 
genomförandeplan som sträcker sig över perioden 2018-2020.
När ett åtgärdspaket för besparingar inom verksamhetsområdet Funktionsstöd 
skall genomföras är en förändring av kärnverksamheten oundviklig. 
Då verksamhetsområdet funktionsstöd enbart är en verkställande organisation 
är det ytterst viktigt att även den beslutande organisationen skapar 
förutsättningar för kostnadsmedvetna beslut.

Åtgärdsförslag för att begränsa budgetunderskott 2018-2020

Personlig assistans
Verksamhetområdet föreslår en avveckling av den egna personliga assistansen 
som istället läggs ut på entreprenad enl. tidigare gjorda utredning. 
Vid entreprenadsutsättning av insatsen personlig assistans har två olika sätt 
använts av de kommuner som har lagt ut personlig assistans i privat regi.
Upphandlingen kan ske enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, eller 
genom att tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV. 
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Det finns för närvarande 23 personlig assistansärenden i Ängelholms kommun 
som verkställs av kommunen. Antal assistansärenden som verkställs av en 
privat verkställare uppgår till 80 ärenden. Inga nytillkomna ärendet har kommit 
verksamheten till del de senaste två åren. Nya ärenden har valt privat regi. 
Genom en privatisering skapas utrymme för verksamhetsutveckling inom 
övriga insatsformer. Konsekvenser: Nya verkställare för brukarna.  Se vidare 
genomförd utredning år 2016.

Besparingseffekt:
2018 – Ingen besparingseffekt 2018
2019 – Besparingseffekten 2019, ca 1,0 mnkr.
2020 – Besparingseffekten 2020, ca 4,3 mnkr.

Bostäder med särskild service 
För närvarande finns det en brukare med personlig assistans enl. LSS som blivit beviljad 
bostad med särskild service. Verksamhetsområdet föreslås göra en prioritering av detta 
ärende innebärande att brukaren får förtur till en boendeplats när sådan blir ledig.

Vidare finns inom insatsformen en brukare som bor i ett eget boende med egen 
personalgrupp till en kostnad på ca 2,5 mnkr per år. Verksamhetsområdets målsättning är 
att skapa möjlighet för denna brukare att bo på ett traditionellt gruppboende alt. 
servicelägenhet senast från år 2020. Förändringen är ett led i brukarens utveckling till ett 
mer självständigt liv.

Besparingseffekt:
2018 – Ingen besparingseffekt 2018
2019 – Besparingseffekten 2019, ca 2,3 mnkr.
2020 – Besparingseffekten 2020, ca 4,8 mnkr.

Externa placeringar
Verksamhetsområdets målsättning är att finna en mer kostnadseffektiv lösning i ett enskilt 
externt placerat ärende. Nuvarande kostnad uppgår till ca 4,0 mnkr per år.

Sedan många år tillbaks finns en externplacerad person i mellansverige där den årliga 
kostnaden uppgår till ca 1,2 mnkr. Utredningsenheten föreslås få ett uppdrag att arbeta för 
en överflyttning av ärendet till nuvarande bosättningskommun.

Besparingseffekt:
2018 – Ingen besparingseffekt 2018
2019 – Besparingseffekt 2019, ca 2,7 mnkr.
2020 – Besparingseffekt 2020, ca 4,2 mnkr.
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Hälso- och sjukvård
Vakanshållning av 1,0 ssk tjänst under perioden 181101-191231.
Konsekvenser: Längre väntetider t.ex. vid såromläggningar. Betydligt fler 
delegeringar kommer att ske per ansvarig sjuksköterska. Rekommenderat antal 
är 30 delegeringar per ssk, med vakanshållningen kommer antalet att uppgå till 
70 delegeringar. Ökad belastning för ssk gruppen vilket kan leda till 
uppsägningar.

Besparingseffekt:
2018 – Besparingseffekt 2018, ca 80 tkr.
2019 – Besparingseffekt 2019, ca 500 tkr.
2020 – Ingen besparingseffekt 2020

Fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten avvecklas som ett eget verksamhetsområde och kommer 
istället bli en integrerad del i övriga insatsformer. Förändringen innebär en 
avveckling av fritidskonsulenten.
Konsekvenser: större integrering och därmed normalisering för brukarna.

Besparingseffekt:
2018 – Ingen besparingseffekt 2018
2019 – Besparingseffekt 2019, ca 500 tkr
2020 – Besparingseffekt 2020, ca 500 tkr

Daglig verksamhet
Som besparing inom den dagliga verksamheten föreslås att arbetsresorna till 
den dagliga verksamheten, som idag subventioneras av kommunen, istället 
ersätts med färdtjänstresa för den enskilde. Besparingen för detta beräknas till 
ca 1,2 mnkr på årsbasis. Denna förändring kan dock ske först från augusti år 
2020 då nuvarande avtal med Ängelholms Taxi upphör. 
Vid en fördyrad arbetsresa för brukaren kan konsekvensen bli att denne väljer 
bort sin dagliga verksamhet och förblir hemma i sitt boende.

Inom den dagliga verksamheten betalas en sk. habiliteringsersättning ut till 
deltagarna. Under år 2018 finns möjlighet för kommuner att ansöka om 
statsbidrag för att införa alt. komplettera den kommunala utbetalningen av 
habiliteringsersättning. Ängelholms kommun har erhållit 1,4 mnkr som skall 
betalas ut som en förstärkt habiliteringsersättning för år 2018. I samband med 
denna utbetalning till deltagarna i den dagliga verksamheten föreslås den 
kommunala delen av habiliteringsersättningen ”pausas” under andra halvåret 
2018. Trots en ”pausning” av den kommunala delen blir effekten för brukarna 
sammantaget en högre habiliteringsersättning andra halvåret 2018.

Besparingseffekt: 
2018 – Besparingseffekt 2018, ca 400 tkr
2019 – Ingen besparingseffekt
2020 – besparingseffekt 2020, ca 400 tkr
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Sammanställning av föreslagna besparingar 2018-2020 
(mnkr)

 
Beräknade 
besparingar  

Verksamhetsförändring 2018 2019 2020
Personlig assistans  1 4,3
Bostäder med särskild service  2,3 4,8
Externa placeringar  2,7 4,2
Hälso- och sjukvård 0,1 0,5  
Fritidsverksamhet  0,5 0,5
Daglig verksamhet 0,4  0,4
S:a besparingar 0,5 7 14,2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-31

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 156                  Dnr   VFN 2018/98

Uppföljning Englamark

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen 3 Kap 19 § ska vård enligt avtal som lämnats över till privat utförare 
kontrolleras och följas upp. Englamark drivs av Prosober AB på entreprenad åt Ängelholms 
kommun. Upphandlingen har genomförts tillsammans med Helsingborgs kommun som nu 
även ingår. Lärande och familj har genomfört avtalsuppföljning med Prosober AB 2018-04-19 
i Englamarks lokaler. Grundavtalet ligger till grund för avtalsuppföljningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 26 april 2018
Bilagor; förlängning av avtal samt avtal med Prosober AB

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna redovisning av avtalsuppföljning av uppköpt vård på Englamark

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
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Verksamhetsutvecklare
Ann-Sofie Damm Erim
0431-46 91 36
ann-sofie.damm@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Avtalsuppföljning av Prosober AB- Englamark 

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen 3 Kap 19 § ska vård enligt avtal som lämnats över till privat utförare 
kontrolleras och följas upp. Englamark drivs av Prosober AB på entreprenad åt Ängelholms 
kommun. Upphandlingen har genomförts tillsammans med Helsingborgs kommun som nu 
även ingår. Lärande och familj har genomfört avtalsuppföljning med Prosober AB 2018-04-19 
i Englamarks lokaler. Grundavtalet ligger till grund för avtalsuppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 26 april 2018
Bilaga 2. Avtal med Prosober AB

Utredning

Kommuner har en skyldighet att förebygga missbruk och att erbjuda missbrukare vård och 
behandling enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Insatserna 
ska vara lättillgängliga och av god kvalitet. Enligt gällande lagstiftning ska vården följas upp. 
Grundavtalet ligger till grund för avtalsuppföljningen.  

Avtalsuppföljning har genomförts med Prosober AB gällande driften av Englamark-
missbruksbehandling i öppenvårdsform. Avtalsuppföljningen ägde rum i Englamarks lokaler och 
närvarande för Prosober AB:s del var verksamhetschef Klas Nilsson och behandlingsterapeut Bo 
Karlsson.
Englamark drivs av Prosober AB på entreprenad åt Ängelholms kommun. Avtalstiden har pågått 
under många år och förlängdes senast under 2017 till och med 2021-02-28 i enlighet med punkt 1.6 
i avtalet. I samband med att det nya avtalet om missbruksvård gjordes en gemensam 
upphandling med Helsingborgs kommun. Anledningen till denna samverkan var att 
möjliggöra mer flexibilitet vad gäller målgruppens behov samt kostnadseffektivisering. En del 
platser kan även köpas av andra kommuner vilket också gjorts vid vissa tillfällen. 
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Ängelholms kommun (Englamark) och Helsingborg (Livtaget) erbjuder personer 18 år och 
uppåt kvalificerad, professionell och evidensbaserad missbruksvård. På Englamark kan det 
även bli aktuellt med behandling för personer under 18 år i form av enskilda samtal om det 
bedöms som lämpligt. Behandlingen sker i lokaler i Ängelholms kommun. 

Behandlingen på Englamark sker enligt tolvstegsprogrammet. Syftet med verksamheten på 
Englamark är att erbjuda kvalificerad, professionell och evidensbaserad missbruksvård i 
öppenvård. Målsättningen med verksamheten är att ge deltagarna i behandlingen insikt om 
beroendesjukdomen, där de kan bryta sitt missbruk/beroende och påbörja sitt tillfrisknande i en 
trygg miljö med mål att bibehålla sin drogfrihet och uppnå bättre livskvalitet. 

Måluppfyllnad och kvalitet 
Vid den senaste revisionsgranskningen av missbruk/beroendevården i Ängelholm framkom 
synpunkter från revisionen på olika förbättringsområden. Ett av dessa var att revisonen ansåg att 
Välfärdsnämnden borde ha ett målvärde för missbruksvården. I linje med granskningen har 
Välfärdsnämnden arbetat fram ett mål som innebär att 60 % av de som skrivs in på Englamark ska 
genomgå hela behandlingen det vill säga ett år. 

Målvärdet är nytt för 2018 varför det görs en bedömning utifrån en mer sammanhållen 
historik för behandlingen i upphandlad vård på Englamark. Efter genomgång av statistik för 
åren 2013 till 2017 uppgår snittvärdet för de som genomfört primärbehandlingen (tre 
månader) till 80%. Motsvarande värde för genomgången primärbehandling för 2017 är 69 %. 
De som genomfört hela behandlingen för 2017 uppgår till 56% det vill säga, nära målvärdet. 
Det bör poängteras att målvärdets nyckeltal är högt med hänvisning till den erfarenhet som 
finns inom missbruksområdet vad gäller behandlingsresultat. Det är även viktigt att 
understryka att Englamark har nolltolerans mot droganvändning i behandlingen vilket leder till 
omedelbar utskrivning. Dessa utskrivningar är betydande och måste vägas in vid tolkningen av 
uppnådda målvärden framöver. Uppnått målvärde är inte heller ett krav i avtalet. 

Prosober AB (Englamark) är väletablerad i Ängelholm. Uppdraget har pågått under många år 
med Klas Nilsson som ansvarig. Under åren har det inte vid något tillfälle framkommit något 
som indikerar dåligt bemötande eller bristande kompetens av personal eller ansvarig för 
verksamheten. Tvärtom är det mycket tydligt vid intervjuer av klienter att förtroendet för 
personalens kunskaper om beroendeproblematik är hög och att klienterna känner sig trygga 
med den behandling som genomförs. De klienter som lämnat klagomål över sin behandling på 
Englamark har dock aldrig ifrågasatt personalens kompetens eller känt sig kränkta av dessa. 
Det är utredarens bedömning av behandlingen på Englamark håller en hög kvalitet och att den 
evidensbaserade metoden följs av uppdragstagaren. 
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Personaltäthet och kompetens
Klas Nilsson uppger att han har en mycket stabil personalgrupp. De flesta har arbetat i 10 år 
och har god erfarenhet av 12-stegsbehandlingen. Enligt grundavtalet finns det personal dygnet 
runt. Efter en anonym anmälan för något år sedan granskades personalens arbetstidsschema 
av både Helsingborgs kommun och HR-avdelningen i Ängelholm. Det konstaterades då att 
Prosober AB följer gällande regler och lagstiftning om dygnsvila etc. Samma upplägg finns 
idag. 
I samband med rekrytering av personal får de skriva under tystnadsplikt. 

Intervjustatistik
En kvalitetsundersökning i form av enkäter riktad till klienter på Englamark genomförs efter 
behandlingen på Englamark. Genomgång av dessa sker av utredaren vid varje 
avtalsuppföljning. Sedan föregående uppföljning har 29 klienter valt att svara på enkäten. Det 
framgår tydligt att de som genomgått behandlingen känner sig trygga med behandlingen och 
blir trevligt bemött av personalen på Englamark. Samtliga klienter svarar 9 eller 10 på frågorna 
''Känner du dig trygg med behandlingen?" och "hur blir du bemött av personalen?" 
Några klienter har svarat sämre på frågan ”kan du få hjälp när du själv behöver det” 
Detta är dock socialtjänstens handläggningstid som frågan berör och inte kvaliteten på 
behandlingen. 
Djupintervjuer har skett med två klienter (man 37 år, kvinna 34 år) som var inskrivna vid 
behandlingen på Englamark vid avtalsuppföljningen. Båda är samstämmiga över den höga 
kompetens som personalen har och att personalen hjälper dem att bli nyktra och förstå sin 
problematik. Det är tydligt under intervjuerna att det råder ett fullgott förtroende mellan 
personalen och de intervjuade.  

Kvalitetsledningssystem/Klagomål och avvikelsehantering
Det finns en låda uppsatt där klienter kan lägga synpunkter och klagomål på verksamheten. 
Vid djupintervjuerna framkom att ingen av de intervjuade kände till denna vilket Klas Nilsson 
gjordes uppmärksam på. Dock var det väldigt entydigt för både de intervjuade att de kände sig 
trygga med att säga ifrån till ansvariga för verksamheten om synpunkter eller förbättringar på 
verksamhete.
Journaler finns på en USB-sticka och låses in i ett brandsäkert skåp.  

Samarbete
Genom uppföljningen kan konstateras att samarbetet med handläggarna i utredningsgruppen 
fungerar bra. Det finns en ömsesidig önskan om samverkan för att det ska gagna den enskildes 
rätt till individuella lösningar. Dock görs inga avsteg från 12-stegsprogrammet. Klas Nilsson 
uppger att de träffas regelbundet med gemensamt utbyte kring målgruppens framsteg i 
behandlingen. 
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Lokaler
Det finns fortfarande många synpunkter från den målgrupp som vistas på Englamark om 
lokalernas utseende och skick. Klas Nilsson uppger att denna fråga varit aktuell under flera år. 
Detta kan också konstateras av utredaren efter de djupintervjuer som gjordes för ett par år 
sedan. Samtliga klienter var då missnöjda med lokalerna. Det framkommer även av dagens 
intervjuer att det önskas lite trevligare lokaler. 
Klas Nilsson uppger att han fräschat upp lokalerna under sommaren vilket utredaren kan 
konstatera. 
Lokalerna på Englamark är även för omfattande då nuvarande avtal genererar färre antal 
platser än det tidigare avtalet. Att hitta andra ändamålsenliga lokaler hade varit önskvärt ur 
många synpunkter. 

Det finns en gemensam önskan från både uppdragsgivaren och Englamark om att hitta mer 
verksamhetsanpassade lokaler till verksamheten. Vid uppföljningen konstateras att Klas 
Nilsson har en positiv inställning till att lokalfrågan kan lösas på ett mer optimalt sätt. Han 
upplever att det skulle vara bra för verksamheten med en nystart inom detta område. 
Utredaren kan konstatera att lokalerna vid besöket är rena och det finns ett uppgjort 
städschema som följs. 

Droganalys
Enligt avtalet ska droganalyser genomföras vid misstanke om att någon är påverkad av alkohol 
eller droger. Det är mycket klart för de som intervjuas av utredaren att påverkan av droger 
leder till omedelbar utskrivning. De tycker detta är en förutsättning då det annars skulle vara 
omöjligt för de andra i gruppen att behålla sin motivation och drogfrihet. 
Vid uppföljning uppger båda intervjuade samt Klas Nilsson och Bo Karlsson att två personer 
under gårdagen blev utskrivna från gruppen då de var påverkade. 

Verksamhetsberättelse och Creditsafe
Englamark och Prosober AB:s verksamhets- och årsberättelse inkommer till Välfärdsnämnden 
enligt överenskommelse. Säljaren förbinder sig och ansvarar för att bolaget under avtalstiden 
upprätthåller upphandlingens ratingkrav och i övrigt innehar en solid ekonomi. Baserat på 
detta utdrag ur Creditsafe finns det inget att anmärka på. 

Förbättringsområden
Klas Nilsson uppger att det finns förbättringsområden kring att personalen inkluderat honom 
själv behöver lära sig mer kring spelberoende och dess faktorer. Detta då denna 
beroendeproblematik ökar i samhället. 

Sammanfattning:
Utredaren gör bedömningen att Prosober AB uppfyller punkterna i avtalet gällande 
Englamark, se Bilaga 2. 
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En förenklad enkätundersökning har genomförts med flera klienter samt som komplettering 
till dessa har djupintervju genomförts av utredaren av två personer som befann sig i 
behandling på Englamark vid uppföljningstillfället.
Utredaren kan konstatera att Englamark sammantaget får mycket goda resultat på samtliga 
områden och att god kvalitet kan anses vara uppfylld i den verksamhet som bedrivs på 
Englamark.  

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna redovisning av avtalsuppföljning av uppköpt vård på Englamark

Christer Kratz Ann-Sofie Damm Erim
Chef huvuduppdrag Lärande och familj Verksamhetsutvecklare Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Klas Nilsson Prosober AB
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ÄNGELHoLMS
KOMMUN

Lärande och famitj
Christer Kratz
0431-468291
Christer. kratz@engelholm. se

AVTALSFöRLÄNGNING
2017-03-10 VFN2017/88

Prosober AB
Flötevägen 5

262 94 Ängethotm

Förtängning av avtal Missbruksbehandting i
öppenvårdsform, Engtamark och Livtaget

Ängelholms kommun (otg nr. 212000-0977) och Ptosobet AB (org. nt 556678-6470) kommet hfumed
överens om att rubricetat avtzl föùangs. Vi ber et skrjva undet överenskommelsen och tetutneta :ll

nedanstående adress.

Avtalet förlängs till och med2027-02-28 | enlighet med punkt 7.6 i avtalet.

Ängelholms kommun Prosober AB
2017-04-03

pl
Christet Ktatz
Chef.Làn¡de och familj

,\dress: Osüa vàgen2
Ängelholms kommun
Att. Ann-Sofie Damm Erim
262 80 Ängelhotm

Klas Nilsson
Ptosobet AB
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Avtal rörande ~!issbruksbehandling Eng1amark och Livtaget 

1.1 Allmän n a a v-tals ,·illkor 

Villkoren i förfrågan inkluderat förtydligande under annonseringen har tillsammans med vinnande anbud 
i upphandlingen bildat underlag för nedanstående kontrakt som köparen utformat. 

1.2 A\IHkrs parter 

Mellan Prosober AB, Flötevägen 5, 263 95 Farhult, org nr 556678-6470 (Säljaren) och Angelholms 
kommun, 262 80 Angelholm, org nr 212000-0977 (Köparen), har avtal med nedanstående lydelse 
träffats. 

1..3 Handlingarna,; inbördes rangordning 

För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller 
föreskrifter gäller de sinsemellan i följande rangordning: 
1. Tillägg och ändringar till detta avtal 
2. Detta avtal inklusive bilagor och kompletteringar 
3. Anbudsinfordran med eventuella förtydliganden och ändringar 
4. Anbudsgivarens anbud med eventuella, av köparen begärda, kompletteringar 

l.+ Avtalsomfattnmg 

lA.l Övergripande beskri~-ning a' umLum.ing 

Cpphandlingen omfattar driften av missbruks behandling, kallad Englamark och Livrtaget, i 
öppenvårdsform enligt grundmetoden 12-stegsprogrammet. 

Syftet medEnglamark och Livtaget är att erbjuda kommuninvånarna kvalificerad, professionell och 
evidens baserad miss bruksvård. 

Englamark och Liv-taget vänder sig till personer som är 18 år och uppåt som har problem med alkohol, 
narkotika och beroendeframkallande medel samt dess anhöriga. På Englamark kan det dock även bli 
aktuellt med behandling för personer under 18 år i form av enskilda samtal om det bedöms som 
lämpligt. 

Behandlingen ska ske i öppenvårdsform i lokaler i Angelholms kommun respektive Helsingborgs stad. 

Deltagarna i behandlingen anvisas av Angelholms respektive Helsingborgs Stad. 

Behandlingstiden på Englamark är som regel ett år fördelat på följande sätt: Tre (3) månader i 
primärvård och därefter nio (9) månaders eftervård. För att kunna tillgodose målgruppens olika behov så 
kan behandlingarna dock bestå av individuella lösningar som avviker från grundkonceptet. 

1 
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På Englamark finns det möjlighet att bo i ett drogfritt boende/ stödboende, sex (6) platser, där det ska 
finnas personal dygnet runt (sovande jour). 

Behandlingstiden på Livtaget är som regel mellan ett till ett och halvt år fördelat på följande sätt: Två (2) 
månader i primärvård, eventuell förlängd behandling för de som behöver det på cirka tre (3) månader, 
därefter tolv (12) månaders eftervård. 

På Li-v-taget finns det möjlighet att bo i ett drogfritt boende/stödboende, sex (6) platser är knutna till 
primärvården och åtta platser till den förlängda behandlingen. Där ska personal finnas dygnet runt 
(sovande jour). 

Syftet med Englamark och Livtaget är att erbjuda kommuninvånarna kvalificerad, professionell och 
evidens baserad miss bruksvård. 

E nglamark och Livtaget vänder sig till personer 18 år och uppåt som har problem med alkohol, 
narkotika och beroendeframkallande medel samt dess anhöriga och/ eller andra närstående. På 
Englamark kan det dock även bli aktuellt med behandling för personer under 18 år i form av enskilda 
samtal om det bedöms som lämpligt. 

Huvudsakliga kriterier för deltagande är att man har en önskan om att sluta använda 
beroendeframkallande medel såsom alkohol och narkotika samt att man bedöms ha förmågan att hålla 
sig drogfri under behandlingstiden. 

l -L$ :\Lit •>.::h kvali te c s k:: a·.-

Att ge deltagama i behandlingen insikt om beroendesjukdomen, där de kan bryta sitt missbruk/beroende 
och påbörja sitt tilltnsknande i en trygg miljö med mål att bibehålla sin drogfrihet och uppnå bättre 
livskvalitet. 

Hänsyn ska också tas till deltagamas skiftande sociala behov och andra olikheter och det är viktigt att 
behandlingen kan anpassas till individuella behov. 

l .~ -i 5 1Dl 'i'~ rkw 

Säljaren ska utveckla ett nära och gott samarbete med köparen. Cppföljningsmöte tillsammans med 
ansvarig handläggare ska äga rum hos köparen minst en gång i månaden samt därutöver vid behov. Det 
är köparen som tar initiativet till dessa uppföljningsmöten. En sammanfattning av behandlingsutfall ska 
skriftligen sändas till köparen senast 1 O dagar efter avslutad behandling. I övrigt ska både köparen och 
säljaren följa upparbetade rutiner för samverkan inför, under och efter behandlingen. 

Säljaren ska representeras vid behandlingskonferenser som äger rum hos köparen i såväl Angelholm som 
Helsingborg en gång i veckan, en timme. Vid denna konferens hålls ansvariga handläggare hos köparen 
uppdaterade gällande deltagamas behandling. Därutöver får säljaren information om eventuella nya 
deltagare som är på väg in/ ut i behandlingen. 

För varje deltagare ska det finnas en genomförandeplan/individuell plan. Handläggare hos köparen är 
samordnare för denna plan och är ansvarig för att upprätta den i samråd med deltagare och säljaren. 
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Verksamheten ska vara religiöst och politiskt obunden. Vidare ska säljaren vid behov samarbeta med 
andra myndigheter, organisationer och företag i drogförebyggande syfte. 

Säljaren ska inordna sin verksamhet i köparens organisation vid extraordinära händelser enligt lag 
(2002:833) och vid andra allvarliga händelser där köparens samverkande resurser behöver tas i anspråk. 
Exempel på allvarliga händelser är långvariga elavbrott, omfattande epidemier/pandemier och akuta 
behov av evakueringsbostäder. Säljaren ska också ha en egen beredskapsplanering för dylika situationer. 

1.4.5 \-fctod 

Grundmetoden i behandlingen ska vara 12-stegsprogrammet och syftet är att 
leda deltagama ·vidare till självhjälpsgruppema, .-\.A och NA. I behandlingen ska det ingå träning i att 
delta i självhjälpsgrupperna i en omfattning om minst två-tre gånger i veckan. 

l. ~ 'J Infö r placering p ·å E ng lamark och Linagec 

Innan en placering på E nglamark eller Livtaget sker träffar säljaren själv eller tillsammans med ansvarig 
handläggare tänkt deltagare och gör en bedömning av om personen ifråga är lämplig för 12-
stegsbehandling och skulle kunna fungera tillsammans med den grupp som vid aktuellt tillfälle är i 
behandling på Englamark och Livtaget. 

Huvudregeln är att kommuninvånare anvisas till respektive kommuns behandlingsaltemativ, det vill säga 
Englamark och Livtaget. Vid särskilda skäl efter samråd med köparen kan undantag göras från detta. 
Ibland är det mycket lämpligt av individuella skäl att deltagare deltar i behandling i grannkommunen och 
ibland kan ett skäl vara gruppsammansättningen. 

t.-;.~ Behctndting p~ Engiam ,Hk 

l 4 ~ L B'Je nde p <l Englam;uk 
Öppenvården på Englamark är kombinerad med möjligheten att bo på Englamark. Totalt kommer det 
att flnnas sex (6) boendeplatser som kan användas under de olika faserna såsom stabilisering, primärvård 
och eftervård. Säljaren ansvarar i samråd med köparen för fördelningen av platserna utifrån de behov 
som flnns. 

l A . ' 2 Sub!lisering 
Innan det blir aktuellt för en deltagare att påbörja primärvården krävs eventuellt en stabiliseringsfas. 
Ansvarig handläggare och säljaren kan i samråd komma fram till att det under en sådan fas är lämpligt 
med stödboende på Englamark. Englamarks personal ska då kunna flnnas tillhands för tillsyn dygnet 
runt, enskilda samtal efter behov samt introduktion till 12-stegsprogrammet. Handläggare hos köparen 
och säljaren avgör tillsammans när stabiliseringsfasen är avklarad och deltagaren är mogen för att ingå i 
primärvården. 

L-+ : ... ) Prlm.ärvU rd 
Max tolv (12) platser i primärvården med kontinuerlig intagning. Behandlingen ska ske i grupp och för 
varje deltagare ska behandlingen pågå under tre (3) månader, a sex (6) timmar per dag, måndag till 
fredag. L'ndantag från detta kan göras i samråd mellan säljare och köpare. 

Under primärvården flnns det möjlighet för deltagama att bo på Englamark. (Se punkt 1.4.7.1) 
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Ctöver behandling i grupp ska säljaren tillhandahålla och aktivt erbjuda enskilda samtal på ett 
systematiskt sätt utifrån de enskilda deltagarnas behov. 

Säljaren ansvarar också för att de som bor i stödboendet får vägledning i vardagssituationer samt träning 
i sociala aktiviteter så kallad ADL-träning. Målet är att kunna ta ansvar för sitt dagliga liv. 

H 7. + Efte rYa rd 
Säljaren ansvarar för eftervård i grupp i en omfattning av en (1) gång i veckan a två (2) timmar under nio 
(9) månader. 

Säljaren ska under eftervården arbeta för att deltagarna fortsätter med de 12 stegen i programmet samt 
deltar i självhjälpsgrupper. 

Ctöver behandling i grupp ska säljaren tillhandahålla och erbjuda enskilda samtal på ett systematiskt sätt 
utifrån de enskilda deltagarnas behov. 

Cnder eftervården finns det möjlighet att bo i stödboendet på Englamark (se punkt 1.4.7.1). Säljaren ska 
då kunna vara deltagama behjälpliga med kontakter ute i samhället, söka arbete och övrig vägledning i 
vardagssituationer samt träning i sociala aktiviteter. 

U- ,- .3 In- och ucs kri v·nin,e: 

I behandlingen sker kontinuerlig~- och utskrivning. Atergång till missbruk innebär omedelbar 
utskrivning. Därefter kan det bli möjligt att påbörja ny behandling, dock tidigast efter en (1) månad, efter 
beslut av handläggare hos köparen. Ny behandling ska kombineras med boende på Englamark. 
Cndantag kan utifrån individuella behov göras i samråd mellan säljaren och köparen. 

l--J- .76 Bil 
En av köparens leasingbil är tillgänglig enligt bokningsschema mot milkostnad som bestäms av köparen. 
Nuvarande milkostnad är 29 kr per mil, kan dock komma att justeras. ~\nvänder säljaren denna bil är det 
personal som ska vara förare. Krav på B-körkort finns. 

På Livtaget finns möjlighet att bo i ett drogfritt boende/ stödboende, sex (6) platser är knutna till 
primärvården och åtta (8) platser är knutna till den förlängda behandlingen. 

Primärv- ård 
Max tio (10) platser i primärvården med kontinuerlig intagning. Behandlingen ska ske i grupp och för 
varje deltagare ska behandlingen pågå under två (2) månader, a sex (6) timmar per dag, måndag till 
fredag. Cndantag från detta kan göras i samråd mellan säljare och köpare. 

Cnder primärvården fmns det möjlighet för deltagama att bo på Livtaget (se punkt 1.4.8.1). 

Utöver behandling i grupp ska säljaren tillhandahålla och aktivt erbjuda enskilda samtal på ett 
systematiskt sätt utifrån de enskilda deltagarnas behov. 
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Säljaren ansvarar också för att de som bor i stödboendet får vägledning i vardagssituationer samt träning 
i sociala aktiviteter så kallad ADL-träning. Målet är att kunna ta ansvar för sitt dagliga liv. 

l 4 .8.3 FörLingd bdund1ing 
F ör deltagare som behöver ytterligare behandling efter primärvården finns möjlighet till förlängd 
behandling. Det fmns ingen maxgräns för förlängd behandling, men normal behandlingstid i den 
förlängda behandlingen är cirka tre (3) månader. Den förlängda behandlingen äger rum i separat lokaler, 
dock i nära angränsning. 

Cnder den förlängda behandlingen fmns det möjlighet för deltagama att bo på Livtaget (se punkt 
1.4.8.1). 

Ctöver behandling i grupp ska säljaren tillhandahålla och aktivt erbjuda enskilda samtal på ett 
systematiskt sätt utifrån de enskilda deltagamas behov. 

Säljaren ansvarar också för att de som bor i stödboendet får vägledning i vardagssituationer samt träning 
i sociala akti-viteter så kallad ADL-träning. Målet är att kunna ta ansvar för sitt dagliga liv. 

l.{ .8 . .J. Eftervård 
Säljaren ansvarar för eftervård i grupp i en omfattning av en (1) gång i veckan a två (2) timmar under 
tolv (12) månader. 

Säljaren ska under eftervården arbeta för att deltagama fortsätter med de 12 stegen i programmet samt 
deltar i självhjälpsgrupper. 

Ctöver behandling i grupp ska säljaren tillhandahålla och erbjuda enskilda samtal på ett systematiskt sätt 
utifrån de enskilda deltagamas behov. 

Säljaren ska då kunna vara deltagama behjälpliga med kontakter ute i samhället, söka arbete och övrig 
vägledning i vardagssituationer samt träning i sociala aktiviteter. 

iA.'LS In- r;~h utskri,cning 
I behandlingen sker kontinuerlig in- och utskrivning. Atergång till missbruk innebär omedelbar 
utskrivning. Därefter kan det bli möjligt att påbörja ny behandling, dock tidigast efter tre (3) veckor efter 
beslut av handläggare hos köparen. Ny behandling ska kombineras med boende på Livtaget. Cndantag 
kan utifrån individuella behov göras i samråd mellan säljaren och köparen. 

14.9 Ar(':rfallsbeh•:tndlwg 

Säljaren ska kunna tillhandahålla återfallsbehandling för dem som efter tillfrisknande återfaller i 
missbruk. 

Inga beroendeframkallande narkotikaklassade preparat är tillåtna. Vid synnerliga skäl kan undantag göras. 
Säljaren och köparen beslutar om detta i samråd. 

Vidare finns möjlighet för köpare och säljare att i samråd komma fram till att personer som medicineras 
med icke beroendeframkallande medel kan erbjudas Englamark eller Livtaget. Säljaren har inget 
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medicinskt ansvar utan deltagarna utövar egenvård och det flnns gällande rutiner för detta som ska 
följas. 

1 .t . ll Dt:}go~ilah ser och tes rer 

Säljaren ansvarar för att droganalyser görs vid inskrivning och som stickprov under behandlingen samt 
då misstanke flnns om att deltagare återfallit i missbruk. Säljaren står även för kostnaden av dessa 
droganalys er. 

Säljaren ska kostnadsfritt tillhandahålla ASI. 

1A.12 .-\nhörigscöd 

Vidare ska anhörigstöd i grupp kunna erbjudas i en omfattning av ~ugofem (25) timmar/termin. Vid 
behov ska även stöd till anhöriga kunna ges enskilt upp till femton (15) timmar/termin 

iA.13 Ceremoni 

Säljaren ska bekosta och ansvara för en ceremoni för de deltagare som varit drogfria under ett (1) år. 

lA. 1-i Ltbitdning till köpare 

Säljaren ska bekosta och ansvara för utbildning av berörd personal hos köparen i 12-stegsmetoden, både 
en allmän orientering och en fördjupning. Detta för att personal hos köparen på bästa tänkbara sätt ska 
kunna motivera till ett deltagande i behandlingen samt för att samsynen kring behandlingsmetoden ska 
kunna bibehållas. Omfattningen ska vara en (1) gång om året för den allmänna orienteringen och en (1) 
gång om året avseende fördjupningsdelen. 

Vidare ska säljaren kunna tillhandahålla köparen kostnadsfri konsultation i behandlingsfrågor. 

l ..l. tS Marknads för i ng 

Säljaren bekostar och ansvarar för information om Englamarks och Livtagets verksamhet till andra 
myndigheter och arbetsgivare i en omfattning om ett par dagar per termin samt vid behov till enskilda 
personer. 

lA.l6 Om vä.ddsorientenng 

Säljaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom missbruksvården, exempelv--is hålla 
sig a jour med aktuella nationella riktlinjer. 

1.4 . 17 L rrustning och förbrukningsartiklar. 

Säljaren ska bekosta och ansvara för datorutrustning, kontorsmaterial samt den litteratur som ingår i 
behandlingen. Likaså skall säljaren bekosta och ansvara för övriga förbrukningsartiklar såsom tvättmedel, 
diskmedel, städmaterial, rengöringsmedel, papperskorgar, avfallspåsar, toalettpapper med mera till hela 
Englamark och Livtaget inkluderat stödboendet. 

l ~ . 13 S(ädaing <P 7 rum och lo kaler men 

Säljaren bekostar och ansvarar för att rummen i stödboendet på Englamark och Livtaget samt övriga 
lokaler hålls städade inkluderat fönsterputsning. 
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l :i 19 TY -Lic e m 

Säljaren ska bekosta TV-abonnemang som skall fmnas i verksamheten på Englamark och Livtaget. 

L ~.2i! K<,-Jli(etskmnroU 

Säljaren ska svara för att det fmns fungerande rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOSFS 
2011:9, allmänna råd om ledningssystem för kvalitetsarbete. 

1.4.21 Information 

Säljaren ska årligen före utgången av maj månad till köparen/ socialnämnden överlämna en 
årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Köparen bjuder vid lämpliga tillfållen in säljaren till köparen/ socialnämnden för information om 
verksamheten på Englamark och på Liv-raget. 

När som helst på förfrågan ska säljaren till köparen kunna lämna statistik över deltagarantalet och 
behandlingstid respektive perioder för avbrott och återfall. 

Verksamhetsberättelse avseende föregående år skall överlämnas till köparen/socialnämnden senast den 
15 februari. 

l.-L22 Tillsyn i -säljaren s -verksamhet 

Enligt SoL 13 kap 5 § har köparen den löpande tillsynen över verksamheten. Köparen äger därmed rätt 
att kontrollera och följa upp verksamheten. Köparen ska för detta ändamål äga tillträde till de lokaler där 
verksamheten bedrivs samt få tillgång till sådana uppgifter om verksamheten som köparen anser vara 
erforderliga. 

Köparen ska: 

• ~Ied beaktande av den enskildes integritet ha oinskränkt tillträde tilllägenheterna i boendet och 
verksamhetslokalema. 

• Ha rätt att med beaktande av den enskildes integritet göra intervjuer med de boende och deras 
anhöriga. 

• Ha rätt att ta del av allt annat material hos säljaren som av köparen bedöms vara relevant för 
uppföljning av verksamheten såsom personallistor och ~änstgöringsscheman. 

Enligt socialtjänstlagen, SoL, 13 kap 3 § har även Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, 
tillsynsansvar över verksamheten på Englamark och Livtaget. 

l.:l-.23 Insyn för allmänheten 

Köparen är enligt lag skyldig att beakta allmänhetens rätt till insyn i kommunal verksamhet som bedrivs 
på entreprenad. Säljaren ska därför lämna sådana uppgifter som allmänheten efterfrågar. Förutsättningen 
för utlämnande av uppgift är dock att säljaren och köparen är ense om att uppgiften är av den karaktären 
att den kan tillhandahållas allmänheten. 

7 

68



lA.2.t 1\cstnadsplikt 

Säljaren ska se till att samdig personal verksam inom Englamark och Livtaget undertecknar en 
förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt senaste upplaga av social~änstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. 

tA.2.'\ Dokumcntatwn Ot_h förvanna a•; h:H<dlinv-ar 
u ~ 

Säljaren ska se till att förekommande journalföringsplikt utförs enligt patientjournallagen, 
social~änstlagen samt socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter rörande dokumentation. 

Säljaren ansvarar för att handlingar som rör deltagamas personliga förhållanden förvaras så att den som 
är obehörig inte får tillgång till dem. 

För varje deltagare ska det finnas en genomförandeplan/individuell plan. Handläggare hos köparen är 
samordnare för denna plan och är ansvarig för att upprätta den i samråd med deltagare och säljaren. 

Säljaren ska i samband med köparens omprövning av bistånds beslut, eller när köparen i övrigt begär det, 
överföra anteckningar som görs om enskilda deltagares personliga förhållanden till köparen. 

Vid eventuellt upphörande av verksamheten i säljarens regi ska samtliga journalhandlingar och 
dokumentation överlämnas till köparen utan kostnad. 

Säljaren ska se till att samtliga journalhandlingar och dokumentation överlämnas till köparen när en 
deltagare avslutar sin behandling. 

Samtliga handlingar ska överlämnas till köparen utan kostnad. 

1A . .2ö A.rbetsgrvaransYar ,;ch ·arbersmiiJÖans'car 

Säljaren är arbetsgivare för personalen och är ansvarig för att gällande lagar och författningar följs. 
Likaså har säljaren ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Säljaren ska ha och kontinuerligt 
utveckla metoder för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud ska 
dokumenteras på ett sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten och i förekommande fall 
delges Arbetsmiljöverket. 

l'vfinirnilönen för personalkategorin behandlingsassistenter ska minst vara 22 350 kr/månad i 2014 års 
lönenivå. l'vfinirnilönen för personalkategorin drogterapeuter ska minst vara 24 200 kr/månad i 2014 års 
lönenivå. En löneutveckling ska ske under avtalstiden motsvarande den nivå som är normal för 
branschen. 

Vidare ska säljaren göra avsättningar till personalens ~änstepension. En årlig premie som minst 
motsvarar 4,5% av personalens löner ska inbetalas. Säljaren ska även tillhandahålla företagshälsovård till 
personalen. 

8 

69



t.'-1-.27 

Beflntlig personal på Englamark och Livtaget kommer att omfattas av övergångsreglerna i Lagen om 
anställningsskydd. SFS 1982:80 § 6 b. 

1.4 .2:-3 PersorulcJ(hct 

Antalet personal ska vara så många som säljaren anser är lämpligt i förhållande till ställda krav i 
underlaget. 

Vid utökning eller utbyte av personal ska säljaren göra en avstämning med köparen. 

1.4.29 Personalutbddaing c•<:h k)mpeter\Sll~,·eckl.:ng 

Säljaren svarar för att personalen har adekvat utbildning för uppdraget ifråga. Adekvat utbildning är 
dokumenterad utbildning till drogterapeut respektive behandlingsassistent och ingen personal får påbörja 
sin tjänstgöring på Englamark eller Livtaget innan aktuell utbildning är slutförd. Vidare ska minst hälften 
av drogterapeuterna ha minst tre (3) års yrkeserfarenhet som drogterapeut. Samtliga måste ha minst fyra 
(4) års egen nykterhet. Motsvarande krav gäller för behandlingsassistentema, det vill säga minst tre (3) 
års yrkeserfarenhet för hälften av behandlingsassistentema samt att samtliga har minst fyra ( 4) års egen 
nvkterhet. 

l 

Säljaren svarar även för att personalen ges erforderlig fortbildning och handledning enligt behov. 

lA 30 :\{edddarfribe~ 

Säljaren förbinder sig att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den 
som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller 
i radioprogram eller i sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser 
företagshemlighet som skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt 
för säljarens anställda utanför det verksamhetsområde som leverantörsförhållandet omfattar och inte 
heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 13 kap 
offentlighets- och sekretesslagen. 

Köparen har rätt att häva avtalet i förtid om säljaren i väsentligt avseende eller vid upprepade tillfållen 
brutit mot ovan angivet efterforskningsförbud. 

Säljaren får inte utan köparens tillåtelse använda lokalerna inom verksamheten för annat än avsett 
uppdrag. Om säljaren önskar genomföra ändringar i lokaler skall detta först godkännas av köparen. 

Säljaren ansvarar för inventarier som behövs för verksamhetens bedrivande. 

1A.3 2 Konun unik J tio n;~ m c d d 

Säljaren svarar för att anskaffa och bekosta erforderliga kommunikationsmedel såsom telefon och 
datorutrustning med möjlighet till e-post. 

Verksamheten bedrivs idag i fastigheten Läkarvillan i Angelholm. Planen är dock den att verksamheten 
ska flyttas till andra lokaler inom Angelholms kommun. Fastighetsägare kommer troligtvis att vara 
Angelholmslokaler AB. 
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Lokaler kommer att upplåtas åt säljaren under avtalstiden utan kostnad för hyra. Separat 
dispositionsrättsavtal är även tecknat, se bilaga 1. Säljaren kommer inte att betala någon hyra för 
dispositionsrätten, men avtalet är dock att betrakta som ett hyreskontrakt. 

I egenskap av fastighetsägare står Angelholmslokaler för fastighets skötsel, förvaltning/ administration 
och försäkringar avseende egendomen. Likaså ansvarar fastighetsägaren för underhåll av mark och 
byggnader med tillhörande fasta installationer, inredningar anbringade i byggnader och mark med 
undantag av sådan inredning/installation som säljaren anskaffat. Fastighetsägaren har även ansvar för att 
byggnader och byggnadstillbehör fungerar tillfredsställande. 

Köparen står för de löpande kostnadema gällande el, vatten, värme och renhållning/ sophämtning. I fall 
dessa kostnader skulle överstiga vad som kan anses vara normala ansvarar säljaren och köparen 
gemensamt för att utreda orsaken till detta samt genomföra nödvändiga åtgärder. Säljaren har att väl 
vårda byggnader, lokaler och installationer. 

Köparen tillhandahåller, i anslutning till verksamheten, lokaler som personalutrymmen och 
kontorsutrymme. 

Avtalstid från 2015-03-01 till2018-02-28. "\v-talet upphör utan uppsägning. 

Avtalet kan, om partema så överenskommer, förlängas. Avtalet kan maximalt förlängas med 3 år, till 
maximalt 2021-02-28. Överenskommelse om förlängning ska vara skriftlig. Sådan begäran om 
förlängning bör ske senast 12 månader innan förlängningen träder i kraft. 

l .., :\Iyndigbe~sucihning 

Köparen beslutar om bistånd och andra frågor som innefattar myndighetsutövning. 

u• ,i..ndringar •Jch tilläg,g 

Andringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av behörig 
företrädare för båda parter. 

t9 l.-ppt1rags utförande: 

Säljaren ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelsemaidetta avtal och med den 
skicklighet och omsorg som köparen har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag verksamt 
inom branschen. 

LE Kra'; på säljaren 

Säljaren förbinder sig och ansvarar för 
att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad beträffar skatter och avgifter, 
att åberopa sin F-skattsedel under hela avtalsperioden 
att förändringar beträffande egenF-skattestatus ofördröjligen meddelas köparen, 
att avkräva samma utfästelse av den som säljaren i förekommande fall anlitar. 
att vidmakthålla aktuell försäkring under hela avtalstiden. 
att bolaget under avtalstiden upprätthåller upphandlingens ratingkrav och i övrigt innehar en solid 
ekonomi, 
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1 l! Cnderte·cr-cmtö~ 

Säljaren ska ha köparens godkännande för att få anlita underleverantör för utförande av del av säljarens 
åtagande enligt detta avtaL Dessa omfattas av sarruna krav och villkor som säljaren. Säljaren är ansvarig 
mot köparen för underleverantör enligt upphandlingens villkor. 

l. U Försäkring 

Säljaren ansvarar för skada på sak och person samt ekonomisk skada som han, eller annan för vilken han 
ansvarar, orsakar genom fel eller försurrunelse. Säljaren ska teckna och under hela avtalstiden 
vidmakthålla ansvarsförsäkring och andra erforderliga försäkringar för sitt åtagande som håller 
korrununen/köparen skadeslös vid skada vållad av säljaren, anställda eller övriga för vilka säljaren har ett 
arbetsgivaransvar. Vid försäkringsfall gäller att säljarens försäkring tas i anspråk innan något eventuellt 
ansvar kan göras gällande mot köparen. Giltigt försäkringscertifikat ska senast inlämnas till 
korrununen/köparen vid a"ll'talsstart och vid förnyad försäkring under avtalstiden ska bevis lämnas in till 
korrununen/köparen senast en vecka före den gamla försäkringen går ut. Ansvarsförsäkringen skall ha 
ett försäkringsbelopp om lägst 10 Mkr per skada och 20 Mkr per år. 

Köparen tecknar en olycksfallsförsäkring för de placerade deltagarna. 

l. U Pri~ 

L i.3 J \-at-utd. 

SEK 

t. U .2 Ers~ . tLg 

Ersättning i svenska kronor per månad exklusive moms. I ersättningen ska alla åtaganden vara 
inkluderade enligt detta avtal. 

212.599,50 SEK 

Ersättningen ska vara fast från tidpunkten för avtalets tecknande till2016-02-28. 
Från 2016-03-01 justeras ersättningen årsvis med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges 
Korrununer och Landsting. 

Om en definitiv omräkningsfaktor finns publicerad ska den användas. Om endast en preliminär 
omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en definitiv omräkningsfaktor 
publiceras. En retroaktiv avräkning ska göras av skillnaden mellan den preliminära och den definitiva 
omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt. 

Om SKL:s publicering av OPI upphör ska indexklausulen omförhandlas. 

Köparen ansöker om och uppbär eventuella statsbidrag. 
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1.1.3 Betalningsvillkor 

1.1.5.1 Betalningsv-illkor 

Betalning sker 30 dagar efter godkänd mottagen faktura, såtillvida inte sista betalningsdag (30 dagar efter 
godkänd fakturas ankomstdag) infaller på en fredag eller dag före helgdag då sista betalningsdag i stället 
ska anses infalla närmast följande bankdag. 

Säljaren fakturerar ersättningen månatligen i efterskott till köparen. 

L 1.5 .2 Dröjsmalsränta 

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntdagen 
Dröjsmålsränta understigande 300 SEK exklusive mervärdesskatt betalas inte. 

1.15.3 Rätt att innehålla betalning 

Har köparen krav på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av uppdraget inte är genomfört på 
överenskommet sätt har köparen rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet. 

1.16 Fakturering 

1.16.1 Innehall 

Förutom angivelse av vad fakturan avser ska följande anges; uppgifter om företaget med angivande av 
post-/bankgiro nummer, organisationsnummer, innehav av F-skattebevis samt adress och 
telefonnummer. 

Fakturan ska också vara så utformad att det lätt går att udäsa de olika kostnadsposterna (ersättning för 
arbete på olika tider) som fakturan avser. 

Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska skickas till Angelholms kommun i enlighet med den ovanstående ersättningsnivå. Faktura 
ska skickas elektroniskt eller laddas upp på köparens leverantörsportaL 

1.16.2 Administrativa avgifter 

Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande avgifter får inte debiteras. 

1.16.3 ~Ierv;.irdesskan 

Gällande mervärdeskatt tillkommer. 

1.17 Indirekt besinningsskydd 

Bruksrätten tilllokalerna är knutet till uppdraget. När avtalet upphör finns ingen rätt för säljaren att 
disponera lokalerna. En separat handling om säljarens avstående från indirekt besittningsskydd enligt 
jordabalken 12:57 § ska upprättas och godkännas av hyresnämnden. Ansökan om avstående från indirekt 
besittningsskydd ställd till hyresnämnden kommer att göras i samband med att avtalet undertecknas. 

l. 16 Informaunnskrav för anals fuilföljande 

Säljaren förbinder sig att till köparen leverera den information som köparen i förfrågningsunderlaget 
specificerat. I övriet förbinder sie säljaren att snarast efter det att heeäran framställts, leverera den 
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information som köparen specificerat och som fordras för avtalets fullgörande om detta kan ske utan 
väsentlig olägenhet för säljaren. 

Behandlingar på Englamark och Livtaget ska i princip kunna påbörjas per omgående om plats finns . 
Startdatum bestäms i samråd mellan säljaren och köpare. 

U9.2 Yi(e 

Cnderlåtelse att uppfylla i detta avtal, eller i förfrågningsunderlag, fastställda krav ger rätt för köparen att 
utkräva vite. 
Vite utgår med 0,1 %av den totala årsersättningen per veckodag bristen består. Vitet beräknas från och 
med den dag då bristen har uppstått till och med den dag då säljaren, enligt köparens bedömning, åter 
uppfyller kraven. 
Cpprepade av"V"ik.elser från fastställda krav innebär grund för hävning 

Säljaren ska på köparens begäran lämna skriftliga uppgifter om vad som köpts rmder efterfrågad 
tidsperiod. Säljaren skall tillhandahålla uppgifterna utan kostnad för köparen. 

Säljaren ska ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs, att av arbetsmarknadens parter träffade 
överenskommelser efterlevs och att arbetsmiljölagen efterlevs och upprätthålls. I de fall särskild 
behörighet erfordras för utförande av arbete har säljaren ansvar för att giltigt behörighetsbevis finns och 
kan uppvisas om köparen så begär. Säljaren är även ansvarig för här angivna villkor i de fall säljaren 
anlitar underleverantörer för utförande av uppdrag inom ramen för detta avtaL 

Säljaren ansvarar för sak- person- förmögenhetsskada om skadan orsakats genom vållande hos säljaren 
eller av dennes personal. Säljaren är skyldig att hålla sig försäkrad för sådan skada och skall, om köparen 
så begär, utan fördröjning uppvisa försäkringsbesked. Säljaren är även ansvarig för av denne anlitade 
underleverantörer på samma sätt som för den egna verksamheten. 

Köparen har rätt att under hand ändra uppdraget, dock ska vid väsentlig ändring säljarens medgivande 
först inhämtas. Sådant medgivande får ej vägras utan sakliga skäl. Andring av uppdraget kan komma att 
medföra omförhandling av priset. Vid förändringar som rör eventuella personalnedskärningar ska 
framförhållningen vara minst sex månader. 

Cnder löpande avtalsperiod äger endera parten rätt att, skriftligen, begära omförhandling av detta avtal 
om det under avtalsperioden inträffar omständigheter vilka väsentligen förändrar endera partens 
förutsättningar att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Part är härvid skyldig att omedelbart 

~~ ' 1,_},_/ 
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underrätta andra parten om sådana befarade och/ eller inträffade omständigheter vilka kan leda till att 
omförhandling kan komma att begäras. 

1.2{ 2 FörtteLl 11pp•dgnrng 

Väsentligt förändrade förutsättningar för köpare eller säljare kan medföra att avtalet måste sägas upp i 
förtid. 

1.25 Leveransup pfö ljn ing i kvaliret 

Köparen kommer under avtalstiden följa upp kvalitetsvillkoren för uppdraget. Skulle inte kvaliteten 
motsvara det som avtalats har köparen rätt till ersättning och vid återkommande brister har köparen rätt 
att häva avtalet. 

1.26 I-Livn ing 

Envar av partema äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om part bryter mot 
bestämmelse i detta avtal eller inte följer gällande tillämpliga lagar, förordningar och/ eller andra 
bestämmelser och avtalsbrottet inte är av endast ringa betydelse samt rättelse inte skett inom trettio (30) 
dagar, efter skriftlig anmaning därtill. Kontraktsavbrott av väsentlig betydelse föreligger exempelvis om 
part -v'"id upprepade tillfållen inte lever upp till förutsättningarna i ingånget avtal. 

Hävningsgrund föreligger dessutom om företaget försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant 
obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. 

Om det vid kontroll visar sig att säljaren inte längre uppfyller i upphandlingen ställda kvalificeringskrav 
kan detta vara grund för hävning. 

Köparen kan säga upp hela eller delar av avtalet vid dröjsmål orsakat av säljaren eller av den som säljaren 
i förekommande fall anlitar, om dröjsmålet med färdigställandet överstiger trettio (30) dagar. 

Vid hävning enligt ovan äger säljaren rätt till ersättning för utfört arbete endast om resultatet har ett 
värde som svarar mot arbetsinsatsen. 

1.27 Skade 'i tånd 'er"'~Hrr.ing 

Köparen har rätt till skadestånd/ ersättning för 
1. skada köparen lidit pga. säljarens avtalsbrott 
2. eventuellt skadestånd som utgi-v'"its till tredje man samt 
3. för kostnader som föranleds av ett nytt upphandlingsförfarande 
4. sak- person och förmögenhetsskada 

Säljaren ansvarar för samarbetsparts- eller underleverantörs arbete så som för egen del. 

1 28 F o rc e m<1j eure 

Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av omständighet 
utanför hans kontroll skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för 
prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras 
för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan 
ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. 
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! 2) 

Andringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknade av båda 
parter. 

Part har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter 
enligt detta avtal. Byte av part får ej innebära en väsentlig förändring av kontrakts-v--illkoren. 

LH .-\,calet3 uppböm e dc 

Säljaren förbinder sig att med anledning av förnyad upphandling till köparen lämna uppgifter om 
personalstyrkas storlek, fördelning mellan personalkategorier, sysselsättningsgrad och löner. Syftet är 
härmed att anbudsgivare ska ges likvärdiga förutsättningar att beräkna anbud. Vid oenighet om vilka 
handlingar som ska överlämnas är parterna överens om att köparen ska avgöra frågan. Köparen ska 
därvid ges tillgång till de handlingar varom oenighet råder. 

Eventuella tvister skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk 
domstol med tillämpning av svensk rätt. 

Av detta avtal har tv-å likalydande exemplar upprättats, varav parterna erhållit var sitt. 

Angelholm 2014-10-27 Angelholm 2014-10-27 

l ' 
1 • r ._,-

IL/ ·t· l , l - , . ~ , ") 
v • ' G ({_ i ! ,/;,"-' l IL ' L_ .. .... . .... ............ , .. . ....... . . .. . lt< il~->-~ • • • • • • •••• <' • •• • •• ••••••• • ••••• • •••• 

L' n derskrift behörig företrädare G n derskrift behörig företrädare 

~~ -.,'/l' "''' 
. !l.-~-~~?~: .. :.< .. . v: . . . r:'( .:~-~-~- A ..J 

N arunförtydligande N arunförtydligande 

L'pphandlingschef Angelholms kommun Prosober AB 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (1)

Diarienummer
2018-05-30

 

  VFN  
2018/119

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Verksamhetschef
Markus Eek
0431-46 87 12
Markus.eek@engelholm.se Välfärdsnämnden

 

Antagningsorganisation för Ängelholms gymnasieskola läsåret 
2018/2019 samt planerad organisation läsåret 2019/2020

Ärendebeskrivning
Välfärdsnämnden har att besluta om antal platser vid Ängelholms gymnasieskola läsåret 
2018/2019 samt planerad organisation läsåret 2019/2020.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2018
Underlag från Ängelholms gymnasieskola
 
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås besluta

att godkänna antal antagningsplatser 2018/2019 samt planerad organisation läsåret 2019/2020 
för Ängelholms gymnasieskola, samt

att beslutet översänds till antagningskansliet i Helsingborg.
_____

Christer Kratz Markus Eek
Chef Lärande och familj Verksamhetschef

Beslutet expedieras till:
Antagningskansliet Helsingborg
Verksamhetschef gymnasieskola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-21

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 151                  Dnr   VFN 2017/207

Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om fritt val av kulturskola 
inom Familjen Helsingborg

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår att Ängelholms kommun tar initiativ till ett frisöksavtal 
inom hela eller delar av Familjen Helsingborg för att ge elever möjlighet att fritt välja 
kulturskola i de kommuner som väljer att delta i avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och Familj, den 24 april 2018
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 270, KS 2017/756
Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M), inkommen den 30 oktober 2017

Yrkanden 
Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Utskottet föreslår välfärdsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen,

att uppdrag ges till Välfärdsnämnden att ta fram ett förslag till avtal, samt

att finansering hänskjuts till budgetberedningen 2019-2021.

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (3)

Diarienummer
2018-04-24

 

  VFN  
2017/207

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Rektor
Per Lindborg
0431-468843
Per.lindborg@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Yttrande över motion om fritt val av kulturskola inom Familjen 
Helsingborg.

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår att Ängelholms kommun tar initiativ till ett frisöksavtal 
inom hela eller delar av Familjen Helsingborg för att ge elever möjlighet att fritt välja 
kulturskola i de kommuner som väljer att delta i avtalet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Lärande och Familj, 2018-04-24
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 270, KS 2017/756
Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M), inkommen den 30 oktober 2017

Utredning

Inledning
Ett frisöksavtal vore förstås helt linje med visionen ”att Familjen Helsingborg år 2020 upplevs 
som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och inkluderande 
regioner.”
Man kan jämföra med biblioteksområdet där det finns ett utvecklat samarbete med 
gemensamma kataloger och låntagarregister samt tillgång till alla bibliotek i området. Även 
låneregler och avgifter har samordnats och man har en gemensam webbplats.

Jämförelser
För att kunna genomföra något liknande på kulturskoleområdet krävs en genomlysning av de 
elva Kulturskolornas likheter och olikheter beträffande utbud, organisation, köer och avgifter.

Utbud
Det finns stora variationer mellan kommunerna. Totalt sett får medborgarna ett breddat utbud 
om fritt sök införs.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (3)

Diarienummer
2018-04-24

 

  VFN  
2017/207

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

En ganska snabb genomgång av de olika kulturskolornas hemsidor visar t.ex. följande 
skillnader jämfört med Ängelholm:

Helsingborg har/Ängelholm saknar: konst, film/media, suzuki-fiol
Ängelholm har/Båstad saknar: stråkinstrument, dans, piano
Åstorp har/Ängelholm saknar: film och animation
Ängelholm har/Örkelljunga saknar: piano
Klippan har en musikskola + drama, media och musikterapi men saknar t.ex. dans, vilket 
Ängelholm erbjuder och har kö till.

Köer
Till exempel har Ängelholm för tillfället nästan ingen gitarrkö tack vare en nyinrättad 
gitarrtjänst. I en annan kommun kan det se helt annorlunda ut. Höganäs har t.ex. 80 köande 
till gitarr.

Organisation och pedagogik
Det finns skillnader beträffande t.ex. gruppstorlekar, mer eller mindre utvecklad 
orkesterverksamhet samt genreinriktning.

Avgifter
Eftersom kulturskolan är en rent kommunal angelägenhet finns det olikheter också 
beträffande taxorna. Jämfört med t.ex. grannkommunerna Helsingborg, Höganäs och Båstad 
har vi i Ängelholm överlag något högre avgift för instrumentundervisning, men klart lägre 
avgift för dans, kör och andra utpräglade gruppämnen.

Brukarperspektivet
En möjlighet skulle alltså kunna öppnas sig för brukaren att vända sig till annan kommun för 
att få tillgång till ämnen eller instrument som saknas i hemkommunen eller där grupperna är 
mindre. Eller där kön är kortare och kanske avgiften lägre.
Ur den enskildes perspektiv vore en sådan möjlighet förstås något positivt.
Det behöver dock först bedömas vad konsekvenserna av ett helt fritt val skulle kunna bli när 
utbudet och avgifterna är olika, köerna är olika långa och verksamheten bedrivs på olika sätt.
Samt i förlängningen tas ställning till vilken grad av samordning av verksamheter, köer och 
avgifter som är önskvärd och möjlig.

Begränsat alternativ
Idag har vi en olycklig situation där vissa elever i Ängelholms skolor får del av Kulturskolans 
information och skolkonserter, men inte har tillgång till dess utbud som sina klasskamrater 
skrivna i Ängelholm.
På somliga orter, som Vejbystrand, blir situationen besynnerlig när olika adresser har olika 
kommuntillhörighet. På Pillas väg är det t.o.m. gatunumret som avgör om man tillhör 
Ängelholm eller Båstad. På andra orter, som t.ex. Utvälinge, väljer många skolgång i 
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www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Ängelholm, eftersom kopplingen till hemkommunen Helsingborg känns svagare. Och på 
motsvarande eller omvänt sätt på andra ställen.
Ett bra steg för att börja öppna upp vore att ge eleverna tillträde till kulturskolan där de har sin 
skolgång (förutom till hemkommunen).

Förslag
En skrivning i avtalet om skolgång i annan kommun, som ger tillgång till kulturskolan på 
skolorten skulle kunna lösa detta. Kostnaden bör inte bli så hög, möjligen neutral, eftersom 
bara en mindre del av alla elever väljer att delta i kulturskolan och eftersom det skulle slå åt 
olika håll mellan kommunerna.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen,

att uppdrag ges till Välfärdsnämnden att ta fram ett förslag till avtal, samt

att finansering hänskjuts till budgetberedningen 2019-2021.

_____

Christer Kratz Gunilla Ivarsson
Chef Lärande och familj Chef förskola och grundskola

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
Kommunstyrelsen
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DELEGERINGSBESLUT Diarienummer
2017-11-09   KS   

2017/756

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Remiss av motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om fritt val av 
kulturskola inom Familjen Helsingborg

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår att Ängelholms kommun tar initiativ till ett frisöksavtal 
inom hela eller delar av Familjen Helsingborg för att ge elever möjlighet att fritt välja 
kulturskola i de kommuner som väljer att delta i avtalet. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 270
Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M), inkommen den 30 oktober 2017

Nämnd: Kommunstyrelsen

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande

Delegationsrätt: Kommunstyrelsens delegeringsordning 18 maj 2016 
punkt 81: Beslut att remittera motioner till berörd instans för yttrande

Beslut: Motionen remitteras till Välfärdsnämnden för yttrande senast den 
31 maj 2018

För Kommunstyrelsen

Lars Nyander
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
Lars Nyander
0431-870 00
Lars.Nyander@engelholm.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-10-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 270                  Dnr   KS 2017/756

Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om fritt val av kulturskola 
inom Familjen Helsingborg

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår att Ängelholms kommun tar initiativ till ett frisöksavtal 
inom hela eller delar av Familjen Helsingborg för att ge elever möjlighet att fritt välja 
kulturskola i de kommuner som väljer att delta i avtalet. 

Beslutsunderlag
Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M), inkommen den 30 oktober 2017. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -10- 3 o 

Dnr ............................•.•• 

Motion om fritt val av kulturskola inom Familjen Helsingborg 

Som läget är idag så har barn bara möjlighet att välja den egna kommunens 
kulturskola. Denna regel har fungerat väl under lång tid och reglerna har efter 
den tidens samhälle då de skapades ansetts vara rimliga. De familjer som har 
barn inom kulturskolan har i detta system svårt att flytta över 
kommungränsen, då barnen tvingas sluta med sin fritidssysselsättning. Nu ser 
vi större flyttrörelser mellan våra nordvästskånska kommuner. Nu vore det 
mer rimligt att eleverna borde kunna fritt välja kulturskola mellan de 
kommuner som har en vilja att vara med i ett sk frisöksavtal mellan 
kommuner i Familjen Helsingborg Genom ett avtal mellan ett antal kommuner 
så blir inte barnen inom kulturskolan lidande av familjernas flytt inom dessa 
kommuner. 

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm: 

Att Ängelholms kommun tar initiativ till ett frisöksavtal inom hela eller 
delar av Familjen Helsingborg. 

Spannarp den 30 Oktober 2017 

s:~-lrrh~ 
Sven-Ingvar Borgquist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-14

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 168                  Dnr   VFN 2017/206

Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om bättre integrering av 
funktionsnedsatta i skolan

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) skriver i sin motion att barn med funktionsnedsatt hörsel idag får 
ett begränsat stöd beviljat av elevhälsan. Ibland räcker inte denna resurs för att eleverna ska nå 
uppsatta mål och erbjuds ofta att byta till specialanpassad skola. 

Motionären föreslår att Lärande och familj utreder möjligheten för elever som är berättade till 
specialskola att kunna välja att få sin specialskolpeng till sin ordinarie skola och där få den 
hjälp de behöver. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande lärande och familj, 2018-06-05, VFN 2017/206
Remiss av motion, KSO 2017-11-09, KS 2017/754
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30, KS 2017/754, § 269
Motion från Sven-Ingvar Borgquist.

Yrkanden 
Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar att motionen ska bifallas. I yrkandet instämmer ordföranden 
BrittMarie Hansson (S), Freddy Jönsson (EP) samt Ann Hörnebrant-Sturesson (C).

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

_____

Beslutet expedieras till:
VFN
Kommunstyrelsen
Lärande och familj
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Rektorer Kungsgårdsskolan
Teresa Torle
0431-87000
Teresa.Torle@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Svar på motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om bättre 
integrering av funktionsnedsatta i skolan

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) skriver i sin motion att barn med funktionsnedsatt hörsel idag får 
ett begränsat stöd beviljat av elevhälsan. Ibland räcker inte denna resurs för att eleverna ska nå 
uppsatta mål och erbjuds ofta att byta till specialanpassad skola. 

Motionären föreslår att Lärande och familj utreder möjligheten för elever som är berättade till 
specialskola att kunna välja att få sin specialskolpeng till sin ordinarie skola och där få den 
hjälp de behöver. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande lärande och familj, 2018-06-05, VFN 2017/206
Remiss av motion, KSO 2017-11-09, KS 2017/754
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30, KS 2017/754, § 269
Motion från Sven-Ingvar Borgquist.

Utredning
Nuvarande resursfördelningsmodell.
Enligt nu gällande modell, inom Ängelholms kommun, har kommunens skolenheter möjlighet 
att ansöka om tilläggsbelopp endast för elever med fysiska funktionsnedsättningar hos 
Elevhälsan. Chefen för Elevhälsan utreder om den aktuella elevens behov uppfyller kriterierna 
för tilläggsbelopp eller inte. Om utredningen visar att kriterierna uppfylls, beslutar 
huvuduppdragschefen att ett tilläggsbelopp, utifrån aktuell elevs bedömda behov, skall tilldelas 
skolenheten.
Skolenheterna i Ängelholms kommun har i nuläget (förutom fristående) ingen möjlighet att 
ansöka om tilläggsbelopp för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För elever 
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med denna typ av svårigheter betalas tilläggsbelopp ut endast om de har sin skolgång vid en 
fristående skolenhet eller skolenhet utanför Ängelholms kommun.

Slutsats
Det är utredarnas uppfattning att gällande system rörande tilläggsbelopp bör revideras. 
Barn och elever med såväl fysiska som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar borde i större 
utsträckning än nu, genom ett förändrat system gällande tilldelning av tilläggsbelopp, kunna 
erbjudas skolgång vid någon av Ängelholms kommuns skolenheter. Naturligtvis måste varje 
barns och elevs behov av särskilt stöd och dess sociala situation prövas individuellt och i de 
fall där behovet överstiger den kompetens som finns inom kommunen är det utredarnas 
uppfattning att skolgång vid någon specialskola även i framtiden kan bli aktuell. Emellertid är 
det, som nämnts ovan, utredarnas uppfattning att ett förändrat system gällande tilldelning av 
skolpeng och tilläggsbelopp, skulle innebära att fler barn och elever, med omfattande 
stödbehov, kan erbjudas skolgång vid någon av Ängelholms kommuns skolenheter istället för 
vid ”specialskolor” utanför kommunens gränser.

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

_____

Christer Kratz Gunilla Ivarsson
Chef Lärande och familj Verksamhetschef förskola och Grundskola

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lärande och familj
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Remiss av motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om bättre 
integrering av funktionsnedsatta i skolan

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (M) skriver i sin motion att hörselskadade barn idag får en begränsad 
assistanshjälp beviljad av elevhälsan. Ibland räcker inte denna resurs för att eleverna ska nå 
uppsatta mål och erbjuds ofta att byta till specialanpassad skola. 

Motionären föreslår att Lärande och familj utreder möjligheten för elever som är berättade till 
specialskola att kunna välja att få sin specialskolpeng till sin ordinarie skola och där få den 
hjälp de behöver. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 269
Motion från Sven-Ingvar Borgquist.

Nämnd: Kommunstyrelsen

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande

Delegationsrätt: Kommunstyrelsens delegeringsordning 18 maj 2016 
punkt 81: Beslut att remittera motioner till berörd instans för yttrande

Beslut: Motionen remitteras till Välfärdsnämnden för yttrande senast 
31 maj 2018

För Kommunstyrelsen

Lars Nyander
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
Lars Nyander
0431-870 00
Lars.Nyander@engelholm.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-10-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 269                  Dnr   KS 2017/754

Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M) om bättre integrering av 
funktionsnedsatta i skolan

Ärendebeskrivning
Sven-Ingvar Borgquist (m) skriver i sin motion att hörselskadade barn idag får en begränsad 
assistanshjälp beviljad av elevhälsan. Ibland räcker inte denna resurs för att eleverna skall nå 
uppsatta mål och erbjuds då erbjuds ofta att byta till specialanpassad skola.

Motionärend föreslår att Lärande och familj utreder möjligheten för elever som är berättigade 
till specialskola att kunna välja att få sin specialskolpeng till sin ordinarie skola och där få den 
hjälp de behöver. 

Beslutsunderlag
Motion från Sven-Ingvar Borgquist (M), inkommen den 30 oktober 2017.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -10- 3 o 

Dnr ..... ......... .................• 

Motion om bättre integrering av funktionsnedsatta i skolan 

Hörselskadade barn får idag en begränsad assistanshjälp beviljad av 
elevhälsan. Ibland räcker inte denna resurs för att eleverna skall uppnå 
uppsatta mål. Då erbjuds ofta att byta till specialanpassad skola. Denna skola 
tillsammans med elevens taxiresor kostar kommunen upp mot den dubbla 
skolpengen, mot vad den kommunala skolan kostar. Förutom kostnaderna så 
får eleven ofta en resetid på mer än en timme. Eleven tappar också kontakten 
med vännerna i närområdet. Vi moderater anser att man borde kunna hjälpa 
dessa barn på hemmaplan genom att den valda skolan får den berättigade 
skolpengen i extra stöd. 

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm: 

Att Lärande och familj utreder möjligheten för elever som är 
berättigade till specialskola att kunna välja att få sin 
specialskolpeng till sin ordinarie skola och där få den hjälp de 
behöver. 

Spannarp den 30 Oktober 2017 

Sven-Ingvar Borgquist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-31

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 157                  Dnr   VFN 2017/205

Medborgarförslag från Åsa Berglund rörande Handlingsplan för 
särskilt begåvade elever

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från Åsa Berglund inkom 2017-09-26 med önskemål om att Ängelholms 
kommun gör en handlingsplan för att identifiera, undervisa och stödja de särskilt begåvade 
eleverna. Detta för att säkra att varje barn får den undervisning de har rätt till. 

I medborgarförslaget föreslås att man kan skriva handlingsplanen med SKLs handlingsplan 
som ram och Skolverkets stödmaterial som inspiration samt ta hjälp av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten om råd i att planera och prioritera. 

Beslutsunderlag
Lärande och familjs tjänstutlåtande 2018-05-21
SKL:s handlingsplan Särskilt begåvade barn och elever 2016
Medborgarförslag Åsa Berglund inkommen 2017-09-26
Beslut KF 2017-10-30

Beslut
Välfärdsnämndens utskott beslutar

att återremittera ärendet till Lärande och familj för förtydligande samt att ärendet ska 
behandlas på nämndssammanträdet den 21 juni 2018.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef Gunilla Ivarsson
Chef Lärande och familj, Christer Kratz
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Medborgarförslag från Åsa Berglund rörande handlingsplan för 
särskilt begåvade elever

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från Åsa Berglund inkom 2017-09-26 med önskemål om att Ängelholms 
kommun gör en handlingsplan för att identifiera, undervisa och stödja de särskilt begåvade 
eleverna. Detta för att säkra att varje barn får den undervisning de har rätt till. 

I medborgarförslaget föreslås att man kan skriva handlingsplanen med SKLs handlingsplan 
som ram och Skolverkets stödmaterial som inspiration samt ta hjälp av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten om råd i att planera och prioritera. 

Beslutsunderlag 
Lärande och familjs tjänstutlåtande 2018-05-21
SKL:s handlingsplan Särskilt begåvade barn och elever 2016
Medborgarförslag Åsa Berglund inkommen 2017-09-26
Beslut KF 2017-10-30

Utredning
SKL:s reviderade handlingsplan från 2016 för särskild begåvade barn och elever är 
implementerat inom Ängelholms skolor och följs upp i elevens individuella utvecklingsplan. 
Fortlöpande ges också personalen möjlighet till kompetensutveckling via föreläsningar, 
självstudier, kollegialt lärande och inhämtning av specialkompetens från specialpedagoger 
inom Elevhälsan mm. 

Inom skolledargruppen har förts gemensam diskussion om hur man ute på skolorna arbetar 
med särskilt begåvade barn/elever och i diskussionen var man överens om att man arbetar 
medvetet med denna fråga. På samma sätt som man lyfter barn och elever som inte når målen 
arbetar man för att lyfta de som har särskild begåvning. Man är medveten om att det kan vara 
svårt att identifiera de särskilt begåvade eleverna och att det är viktigt med rätt kunskap och 
verktyg i ämnet och man arbetar därför aktivt kring detta. 
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Information och stödmaterial hämtas via föreläsningar och specialkompetens inom vår 
centrala elevhälsa. Under 2017 bjöd Elevhälsan in representanter från Mensa för att 
kompetensutveckla elevhälsans medarbetare gällande särskilt begåvade barn. Elevhälsans 
medarbetare verkar i kommunens för- grund- och gymnasieskolor. Det finns kunskap i 
kommunens verksamheter om särbegåvning hos barn t ex gällande konskevenser om man inte 
upptäcker särskild begåvning, hur särskilt begåvade barns beteende kan se ut och vad man kan 
göra i skolan om man upptäcker att ett barn är särskilt begåvat.
 
Personal från elevhälsan, skolledare och verksamhetscheferna för elevhälsa och för- och 
grundskola har under 2018 särskilt kompetensutvecklats gällande sambanden mellan 
problematisk skolfrånvaro och särbegåvning på en konferens arrangerad av Bjuvs kommun. 
Fortbildningsinsats för skolpersonal planeras inför läsåret 18/19.

Vidare inhämtas också kunskap och stöd via SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och 
Skolverkets stödmaterial. På skolorna finns också duktiga pedagoger som fångar upp eleverna, 
gör särskilda anpassningar och följer upp systematiskt. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 

_____

Christer Kratz Gunilla Ivarsson
Chef Lärande och familj Verksamhetschef

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
Lärande och familj
Åsa Berglund
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Svar på medborgarförslag från Åsa Berglund rörande handlingsplan 
för särskilt begåvade elever

Hej och tack för ditt medborgarförslag,

Medborgarförslaget betonar viktiga aspekter av barns och ungas skolutveckling. Att alla barn 
och elever ska få stöd att nå upp till sin fulla potential utifrån egna förutsättningar är ett av de 
mål som Välfärdsnämnden och Ängelholms skolor verkar för. Detta innebär att ge 
extraresurser både till elever som inte når kunskapsmålen och till de som behöver extra 
stimulans och utmaning för att nå längre i sin kunskapsutveckling. SKL:s handlingsplan är 
implementerad i skolorna och elevernas resultat följs upp i elevens utvecklingsplan. Skolorna 
arbetar aktivt i frågorna och kompetens hämtas dels via kompetensutveckling för 
pedagogerna, specialkompetens från Centrala Elevhälsan samt från Skolverket och SPSM 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Exempel på gjorda insatser under 2017-2018 är att Elevhälsan bjudit in representanter från 
Mensa för att kompetensutveckla elevhälsans medarbetare gällande särskilt begåvade barn, 
samt har personal från elevhälsan, skolledare och verksamhetscheferna för elevhälsa och för- 
och grundskola särskilt kompetensutvecklats gällande sambanden mellan problematisk 
skolfrånvaro och särbegåvning på konferens arrangerad av Bjuvs kommun. 
Fortbildningsinsats för skolpersonal planeras inför läsåret 18/19.

Välfärdsnämnden anser därför att det inte föreligger något behov av ta fram ytterligare 
handlingsplan som stöd i undervisningen i Ängelholms skolor. 

Med vänlig hälsning

BrittMarie Hansson

Välfärdsnämndens ordförande
BrittMarie Hansson
0431- 87000
info@engelholm.se Välfärdsnämnd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-10-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 273                  Dnr   KS 2017/655

Medborgarförslag från Åsa Berglund rörande handlingsplan för 
särskilt begåvade elever

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren önskar att Ängelholms kommun gör en handlingsplan för att identifiera, 
undervisa och stödja de särskilt begåvade eleverna. Detta för att säkra att varje barn får den 
undervisning de har rätt till.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 26 september 2017.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till välfärdsnämnden.

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
Lärande och familj; planeringschef
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Medborgarförslag:  
Handlingsplan för särskilt begåvade elever 
 
Vår kommun/stadsdel bör skriva en handlingsplan för hur vi ska identifiera, undervisa och stödja 
de särskilt begåvade eleverna. Detta för att säkra att varje barn får den undervisning de har rätt 
till. 
 
2–5 procent av eleverna behöver anpassning för särskild begåvning, enligt Skolverket. Särskilt 
begåvade elever  

• mår dåligt om de inte får en passande undervisning 
• har rätt till en passande undervisning 
• får idag sällan en passande undervisning, trots att metoderna finns.  

 
Med en handlingsplan ser ni till att  

• effektivt sprida de bästa arbetssätten till alla skolor 
• eleverna får en bättre likvärdighet 
• eleverna mår bättre  
• lärarnas arbete underlättas 
• undervisningen får högre kvalitet, för alla elever.   

 
Förslagsvis kan ni skriva handlingsplanen med SKLs handlingsplan som ram, och Skolverkets 
stödmaterial som inspiration. Ni kan be Specialpedagogiska skolmyndigheten om råd i att planera 
och prioritera. Länkar finns längst ner. 
 

Eleverna behöver mer. 
Med en handlingsplan kan ni säkra att eleverna får det de har rätt till enligt lagen, och att 
skolorna följer kraven och arbetar enligt den kunskap som finns.   
 
Tyvärr råder det stor okunskap om särskilt begåvade elever, om hur skolan kan identifiera dem 
och hur man ger dem en passande undervisning. Detta enligt återkommande vittnesmål i 
föräldranätverk, samt från lärare och andra.  
 
Bristande utmaningar är första utvecklingsbehovet i Skolinspektionens årsrapport 2016/2017: "på 
en del skolor tycker runt två tredjedelar av eleverna att de får för lite utmaningar". Det nationella 
snittet är att 30 procent av eleverna vill ha mer utmaningar.  
 
Skollagen säger att "elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning 
och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling". År 2015 släppte Skolverket ett 
stödmaterial om att arbeta med särskilt begåvade elever. De skriver att runt 5 procent av 
eleverna behöver anpassningar utifrån särskild begåvning, och att upp till 1 procent med extrem 
begåvning behöver särskilt omfattande anpassningar. 2–5 års uppflytt samt olika ämnen med 
olika årskurser är två exempel som används i andra länder, ihop med mer utmanande läromedel 
och mer intensiv undervisning.  
 
Vuxna särskilt begåvade svenskar tycker att skolan inte gav dem det de behövde. Hela 92 
procent upplevde att de saknade stöd och förståelse, i en studie av professor Roland S Persson 
år 2010.  
 
 

Både kunskaper och mående blir lidande. 
En undervisning som är mer differentierad – där varje barn börjar på den nivå de är – är bättre för 
alla barn.  

98



 
Särskilt begåvade barn är de som lär sig snabbast. De kan mer än de flesta, redan när de börjar 
skolan. Vissa kan mer än läraren, på något område. Men de har ändå rätt till lärande när de är i 
skolan. Det betyder att de inte bara kan göra samma saker som de jämnåriga. 
 
Barn som tvingas sitta och vänta in andra elever, år efter år, lär sig inte mycket i skolan. De får 
inte heller möjlighet att utveckla studieteknik eller träna frustrationstolerans inför utmanande 
uppgifter som tänjer kapaciteten. Därmed blir de inte rustade inför högskolan. 
 
Väntandet leder dessutom ofta till att barn blir frustrerade och utagerande, eller nedstämda eller 
inåtvända. Många begåvade elever presterar faktiskt under snittet i skolan, efter att ha slutat att 
ens försöka. Det händer att barnen blir hemmasittare. I en skola i Nacka visade sig 6 
hemmasittare ha hög begåvning.  
 
Alla barn i klassen vinner på att varje barn mår bra och har en passande undervisning. Det 
framförs ibland att särskilt begåvade barn bör ha samma undervisning som de andra av 
rättviseskäl, eller hållas tillbaka för att andra barn behöver dem som draglok eller hjälplärare. Men 
begåvade elever kan lika gärna bli störmoment, om de inte får den undervisning de behöver – 
vilket de ju dessutom har samma rätt till, som alla andra elever.  
 
Visst kan lite tid få gå till att träna på att vänta, eller till att grupparbeta med jämnåriga. Men 
huvuddelen av varje elevs tid ska rimligen gå till lärande. Inte till väntande. Inte till att bidra till 
andra elevers lärande. Eleven har närvaroplikt, och skolan har undervisningsplikt. 
 
 

Det som finns, räcker inte. 
Tyvärr räcker inte det regelverk, det ansvar eller de material som finns. Föräldrar berättar löpande 
om att deras barn inte får fungerande anpassningar. De upplever alltså också det som 
Skolinspektionen skriver om: barnen får inte en undervisning som ger lärande. 
 
De spetsutbildningar som finns på högstadiet räcker inte som lösning, för de barn som ligger flera 
år före, redan på lågstadiet.  
 
De kunskaper lärare har, räcker uppenbarligen inte för att möta alla elever i samma klassrum, 
eftersom skolenkäten visar att 20 procent tycker att det är för svårt och 30 procent tycker att det 
är för lätt. Vissa attityder, argument och förslag som skolor regelbundet framför, följer inte 
forskning, styrdokument och skollag. Till exempel är det inte dåligt för det sociala att flytta upp. 
 
Dagens sanktionssystem är dessutom i praktiken tandlöst. Eftersom åtgärdsprogram inte ska 
skrivas för barn som når målen, har familjer ingen möjlighet att formellt överklaga, om de anser 
att skolan gör fel eller gör för lite. Och ni huvudmän får därmed inga signaler på de behov och 
kvalitetsbrister som finns.  
 
 

Skolorna behöver ett stöd från er. 
Huvudmän behöver ställa rätt frågor, och ge rätt förutsättningar. Annars får inte eleverna det de 
har rätt till. 
 
För en del särskilt begåvade elever "krävs ofta en större organisatorisk flexibilitet än vad en lärare 
kan hantera inom klassen", enligt Skolverket. Ansvaret kan alltså inte lämnas till den enskilda 
läraren. Eller ens den enskilda rektorn.  
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Det behövs löpande samarbeten mellan stadier och skolor, så att elever snabbt kan få material 
från högre nivåer i sin egen takt, eller få delta i undervisning med högre klasser. Rektorer 
behöver vara förberedda och samordnade. Fasta tider behöver bokas in varje månad för kollegial 
fortbildning och samarbete.  
 
Särskilt begåvade nyanlända respektive socioekonomiskt utsatta elever är i extra stort behov av 
ett kontrollerat och systematiserat arbete, eftersom deras begåvning upptäcks ännu mer sällan av 
lärarna.  
 

Se till att ni har kontroll. 
Det finns metoder för hur man ska möta dessa elever. Men den kunskapen behöver spridas, och 
användas. Där det finns attityder, som leder till att barn inte får relevant utbildning, behöver dessa 
lyftas till ytan och arbetas bort.  
 
Även de elever som lär sig snabbt och lätt, behöver få lära sig saker i skolan. De har rätt att få 
lära sig saker i skolan. 
 
Genom en handlingsplan visar ni hur ni vill att det ska göras. Ni får också ett underlag för att 
utvärdera skolornas arbete, och följa upp, så att ni kan veta att varje elev får den undervisning 
den har rätt till.  
 
 

Läs mer: 
SKLs Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016: Ett övergripande dokument som är 
tänkt att vara grund till kommunernas egna handlingsplaner, som behöver vara mer konkreta och 
tydliga för att kunna följas och följas upp. 
http://skl.se/…/14…/Handlingsplan-sarskilt-begavade-2016.pdf 

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016 

skl.se 

Samarbete mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå och 
SKL Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016 
 
Skolinspektionens årsrapport, med framgångsfaktorerna för en lyckad undervisning 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/regeringsrapporter/arsrapporte
r/arsrapport-2016/arsrapport-skolinspektionen-2016.pdf  

Skolinspektionens årsrapport 2016 

www.skolinspektionen.se 

5 (50) Sammanfattning Skolinspektionens erfarenheter från 2016 års tillsyn och 
granskning ger en rik och varierad bild av till-ståndet inom centrala områden för ... 
 
Skolverkets stödmaterial, med exempel på hur undervisningen kan anpassas så att alla elever 
kan arbeta på sin nivå 
https://www.skolverket.se/…/larande/sarskilt-begavade-elever 
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Specialpedagogiska skolmyndigheten har stöd för att kartlägga elevers behov och för att anpassa 
undervisningen 
https://spsm.se/stod/elevsidor/dina-rattigheter/  

 

Dina rättigheter - spsm.se 

spsm.se 

Du har rätt att lära dig så mycket som möjligt i 
skolan, utifrån dina förutsättningar. Det innebär 
att du har rätt till stimulans och hjälp i... 

 
Nackas text om särskilt begåvade tonåringar, och hur man kan kartlägga deras behov 
http://www.skolporten.se/app/uploads/2015/01/Undervisning_larande_nr19_2014.pdf  

Undervisning larande nr19 2014 - Skolporten.se 

www.skolporten.se 

6 ARTIKE UMME 19/2014 Skolportens numrerade artikelserie för tvecklingsarbete i 
skolan 1. Inledning A stannar kvar efter lektionstid och diskuterar ... 
 
Mensa Gifted Children Program erbjuder gratis föreläsningar samt längre kurser för lärare 
https://www.mensa.se/gcp 
 
Storbritannens senaste rapport om utbildning för begåvade 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183935/develo
ping_quality_tuition_-_academically_more_able.pdf  
 
Storbritanniens förening för begåvades behov, med lästips och fakta 
http://www.nace.co.uk/node/33  
 
Nya Zealands stödmaterial till skolor, om hur undervisningen ska anpassas 
http://gifted.tki.org.nz/For-schools-and-teachers  
 
Jag som står Bakom medborgarförslaget heter  
Åsa Berglund 
Slåttergatan 32 
26253 Ängelholm 
tel nr 0737245189 
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Diarienummer
2018-06-01

 

  VFN  
2018/106

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Utredningssekreterare
Kerstin Björkäng Wirehed
0431-468289
kerstin.bjorkang-wirehed@engelholm.se Välfärdsnämnden

 

Dataskyddsombud

Ärendebeskrivning
Den 24 maj 2018, § 61, beslöt välfärdsnämnden att utse Christina Nilsson till sitt 
dataskyddsombud. Då denne slutar sin anställning i mitten av juni, behöver nämnden utse ett 
tillfälligt dataskyddsombud till ny befattningshavare tillträder sin anställning.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Nämndskansliet daterat den 1 juni 2018

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås besluta

att utse Mats Ulfwinger till nytt dataskyddsombud från och med den 15 juni och längst till den 
dag då ny befattningshavare tillträder sin anställning och utses av nämnden.

_____

Christer Kratz Kerstin Björkäng Wirehed
Chef Lärande och familj Utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
Dataskyddsombudet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-05-31

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 155                  Dnr   VFN 2018/113

Patientsäkerhetsberättelser  2017 för Elevhälsans medicinska 
resurs, psykologska insatser samt logopediska insatser

Ärendebeskrivning
Enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9) specificerar innehållet. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha 
en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under föregående kalenderår och informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Elevhälsans medicinska resurs
Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Elevhälsans psykologiska insatser
Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Elevhälsans logopediska insatser

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna patientsäkerhetsberättelser 2017 för Elevhälsans medicinska resurs, psykologiska 
insatser samt logopediska insatser.

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
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  VFN  
2018/113

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Utredningssekreterare
Kerstin Björkäng Wirehed
0431-468289
kerstin.bjorkang-wirehed@engelholm.se Välfärdsnämnden

 

Patientsäkerhetsberättelser 2017 för Elevhälsans medicinska 
resurs, psykologska insatser samt logopediska insatser

Ärendebeskrivning
Enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9) specificerar innehållet. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha 
en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under föregående kalenderår och informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Elevhälsans medicinska resurs
Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Elevhälsans psykologiska insatser
Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Elevhälsans logopediska insatser
 
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås besluta

att godkänna patientsäkerhetsberättelser 2017 för Elevhälsans medicinska resurs, psykologiska 
insatser samt logopediska insatser.

_____

Christer Kratz Kerstin Björkäng Wirehed
Chef Lärande och familj Utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
Elevhälsan
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Ängelholms kommun
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Sammanfattning
Den 1 januari 2011 trädde den nya patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft.
Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäker-
hetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå:
 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
 vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
 vilka resultat som har uppnåtts

Under året har bland annat följande åtgärder i syfte att öka patientsäkerheten gjorts:

 EMQ’s 1kvalitetsmått för rapport om verksamheten har använts. Varje skolsköterska kvalitets-
bedömde verksamheten för sin skola och rapporterade: verksamhetsansvar, personalresurser, 
verksamhetens arbete, lokaler och utrustning och elevernas inlärningsmiljö.  Sammanställda re-
sultatet som innefattar uppgifter om verksamheten på individ- grupp och organisationsnivå ut-
gör del av underlag i den kvalitetsredovisning som sker. 

 Generella ordinationer för läkemedel och rutiner för vaccination.  2017 blev vaccination i åk 8 
en ny aktivitet enligt nationella vaccinationsprogrammet och rutinerna reviderades och genom-
arbetades. Lokal instruktion för läkemedel har omarbetats och förbrukningsjournal för narko-
tiska preparat har införts. 

 Psykisk ohälsa; kompetensutvecklingsdagar med efterföljande arbete med handlingsplaner för 
området. 

 Handboken har utökats med en tydlig handlingsplan för akuta sjukdomar/olycksfall 
 Gemensam kunskapsbank och handlingsplan angående neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar har påbörjats. 
 Utvecklingen av webbaserad elevhälsoenkät för eleverna har fortgått. Förutom att resultatet 

presenterats på varje skola har det använts i ”Hållbarhetsrapport för Ängelholm”.
 Loggning av journalerna i PMO har utförts vid 4 tillfällen. Inga sekretessbrott har funnits.
 Skolledare och speciallärare/specialpedagoger introducerades i PMO. Hela elevhälsoteamet an-

vänder nu samma dokumentationssystem och kan kommunicera säkert då det gäller elevären-
den och personuppgifter. Data samlas på samma server men med avgränsningar mellan verk-
samheterna, enligt HSL2 och OSL3. Systemförvaltare för PMO är verksamhetschef enligt HSL.

 Avvikelser/vårdskada. 16 avvikelser har rapporterats. Ingen avvikelse har inneburit allvarlig 
vårdskada/risk för allvarlig vårdskada (dvs ingen Lex Maria).  De flesta avvikelser har handlat 
journalföring och journalhantering. Det har också inkommit avvikelse angående att elev fått ex-
tra vaccination med anledning av bristfällig information från vårdgrannar. Förhållningssättet till 
att följa ansvarsfördelningen för vaccinationsuppdraget har blivit striktare.  Alla avvikelser tas 
upp återkommande och åtgärder rapporteras till skolsköterskorna på arbetsplatsträff. 

1 EMQ Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insatser
2 HSL Hälso-och sjukvårdslagen
3 OSL Offentlighets- och sekretesslagen
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 För att erbjuda tillgänglighet och säkerhet vid sommarstängningen har postgången organiserats.

 Arbetsbelastningen har viktats avseende elevantal, antal hälsobesök, vaccinationer och antal
skolor och fördelats med syftet ökad tillgänglighet och möjlighet att genomföra basprogramet, 
med hög patientsäkerhet. De senaste årens ökade krav har lett till att vi har svårare att ge en i 
alla delar god hälsofrämjande och förebyggande vård. Elevantalet har ökat, ökat antal nyanlän-
da, ökat vaccinationsuppdrag samt att fler elever upplever psykisk ohälsa och stress utan tillför-
da resurser har medfört en ökad arbetsbelastning. 

 Regelbunden utbildning och kompetensutveckling har skett under året med representation på 
nationell Skolsköterskekonferens samt hel-och halvdagarsutbildning anpassad till verksamhe-
tens behov. Skolläkare och verksamhetschef har dessutom deltagit i nätverk, samt regionala och 
nationella konferenser för ledningsansvariga i skolhälsovård. Intern fortbildning har genom-
förts på flera områden; vaccinationer, PMO och hjärt-lungräddning. Hela arbetsgruppen har 
deltagit i utvecklingsdagar med fokus på Psykisk ohälsa. Skolsköterskorna har haft extern hand-
ledning med fokus på yrkesrollen vid 10tillfällen.

Övergripande mål och strategier 2018

Elevhälsan ska omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. (Skollagen 2010:800). Det övergripande målet för all elevhälsa är att alla elevers ut-
veckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans medicinska resurs ska erbjuda tillgång 
till skolsköterska och skolläkare. Insatserna ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Varje elev i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokon-
troller och ska vara jämnt fördelade över skoltiden. Varje elev i gymnasieskolan ska erbjudas 
minst ett hälsobesök. Det ska även vara möjligt för eleven att få hjälp med enklare sjukvårdsin-
satser.

Elevhälsans medicinska resurs definieras som en sjukvårdsverksamhet och lyder därför under 
Hälso- och sjukvårdslagen(Hälso- och sjukvårdslag; HSL 2017:12 och Svensk författningssam-
ling 2017:30)

Elevhälsans medicinska resurs ska verka för barns inflytande över sin vård i syfte att stärka och 
tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och del-
aktighet (Patientlag 2014:821)

Elevhälsans medicinska resurs regleras enligt ”Vägledning för elevhälsan rev.2016” utgiven av 
socialstyrelsen och skolverket. 

Övergripande mål för Elevhälsans medicinska resurs i Ängelholms kommun är att erbjuda god och 
säker vård med säkra rutiner och lokala riktlinjer som systematiskt följs upp och som personalen är 
väl förtrogen med. Personalen ska ha rätt kompetens och erbjuda god tillgänglighet. Elevhälsans 
medicinska resurs ska:

 Genomföra basprogrammet för Elevhälsans medicinska resurs i Ängelholms kommun. 
 Arbeta för en god och säker arbetsmiljö för eleverna
 Bevaka vaccinationstäckning och fullfölja nationella vaccinationsprogrammet
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Strategier för att nå de övergripande målen:

 Samarbete med skolans pedagogiska personal liksom övrig elevhälsa i arbetsmiljöfrågor och 
övergripande elevhälsofrågor

 Bistå skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som är viktiga för elevernas 
hälsa.

 Verka för bra samarbete med elever och vårdnadshavare genom att ge information och öka 
kännedom om de insatser Elevhälsans medicinska resurs erbjuder samt genom att efterfråga 
medverkan/delaktighet.

 Samarbeta med landstingets hälso- och sjukvård och privata sjukvårdsaktörer
 Ha tillgång till ändamålsenliga lokaler och utrustning
 Ta del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden

Elevhälsans medicinska resurs ska särskilt bidra med sin kompetens för att undanröja hinder 
för inlärning genom:

 att vid hälsoundersökningar och hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever 
som kan innebära att de är i behov av insatser 

 att aktivt bistå elever i behov av särskilt stöd
 att uppmärksamma förhållande i elevernas närmiljö som kan innebära ökad risk för skador 

eller ohälsa
 att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskunskap som ett stöd i det pedagogiska 

arbetet
 att i samarbete med elever, vårdnadshavare och skolpersonal arbeta för att ge eleverna 

kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till ohälsa
 att arbeta för att kunskap om elevernas hälsa som Elevhälsans medicinska resurs, bl. a via elev

elevhälsoenkäten och hälsosamtalen, får kännedom om kan tas tillvara i elevhälsoarbetet på in-
divid- grupp och organisationsnivå.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3kap.§9 (Patientsäkerhetslagen) och SOSFS 2011:9, 7 kap.§ 2, p 1,
Vårdgivaren ska dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i verksamheten. 
Kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utveck-
las och säkras. 

Registrerad vårdgivare:
Ängelholms kommun, välfärdsnämnden, är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som 
bedrivs inom Elevhälsans medicinska resurs. Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschef för de 
medicinska insatserna utses. Elevhälsans medicinska resurs är registrerad som hälso- och sjukvårds-
verksamhet i Socialstyrelsens register. Det finns patientförsäkring för verksamheten.

Organisation för Elevhälsans medicinska resurs
I Ängelholms kommun är Elevhälsans medicinska resurs organiserat som en del av Elevhälsan till-
sammans med kuratorer, psykologer och specialpedagoger. 
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Verksamhetschef enligt HSL paragraf 29
Verksamhetschef, med medicinsk kompetens, för Elevhälsans medicinska resurs, är Ann-Louise 
Bajlum Rubin som har ansvar för ledning, planering och utveckling av verksamheten och för att god 
vård med hög kvalitet bedrivs. Lokaler och utrustning ska vara anpassade för verksamhetens behov. 
Skolöverläkare är Lisa Brange.
 
Medicinskt ledningsansvar
Det medicinska ledningsansvaret delas mellan verksamhetschef och skolöverläkare. Det finns en 
skriftlig uppdragsbeskrivning. I arbetet ingår systematiskt förbättringsarbete, riskanalyser, egenkon-
troll och utredning av avvikelser för Elevhälsans medicinska resurs.

Skolsköterska/Skolläkare
Samtliga skolsköterskor, skolläkare har yrkesspecifik kompetens. Varje legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal har ett eget yrkesansvar och skall verka för att arbetet utförs med god kvalitet och hög 
patientsäkerhet. Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter finns beskrivet i lokal handbok. Det finns en 
policy att skolsköterska vid fast anställning ska ha specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin, 
öppen hälso- och sjukvård eller skolhälsovård. 

Struktur för uppföljning/utvärdering
I den elektroniska handboken finns riktlinjer för basprogrammet och hur det ska genomföras. Hand-
bokens riktlinjer revideras återkommande enligt bestämt tidsintervall med delaktighet från de olika 
professionerna. Beslut och ändringar tas upp på verksamhetsmöte eller som nyhet i fronter.

All legitimerad personal är ansvarig för att rapportera tillbud och avvikande händelser i avvikelsesy-
stemet. Information om skyldigheten ges på verksamhetsmöten då anmälda avvikelser regelbundet 
tas upp. Avvikelserna analyseras, riskbedöms, sammanställs och återrapporteras av ledningen för 
elevhälsans medicinska resurs. Skolöverläkaren är utsedd av välfärdsnämnden att vara ansvarig för 
anmälan om allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada till IVO4(tidigare Lex Maria-anmä-
lan). Avvikelser av lindrigare art finns beskrivna årligen i patientsäkerhetsberättelsen. Avvikelser som 
leder till en anmälan till IVO ska skyndsamt rapporteras till vårdgivaren.

Var tredje vecka träffas Elevhälsans medicinska resurs för verksamhetsmöte/APT med syfte att ut-
veckla verksamheten. Dokumentation från yrkesmöten finns i EMR:s rum i Fronter. 

I slutet av läsåret utvärderas varje skolornas verksamhet med beskrivning och reflektion i en rapport. 
EMQ:s  kvalitetsmått används. Varje skolsköterska/skola rapporterade: verksamhetsansvar, perso-
nalresurser, verksamhetens arbete, lokaler och utrustning och elevernas inlärningsmiljö.  Ledning för 
EMR har sammanställt resultatet som innefattar uppgifter om verksamheten på individ- grupp och 
organisationsnivå och utgör del av underlag i den kvalitetsredovisning som sker.  Till rapporten bifo-
gas egenkontroll avseende läkemedel och medicinsk tekniska produkter.

Utvärdering av verksamheten finns dokumenterade i en verksamhetsrapport och i patientsäkerhets-
berättelse. Elevhälsans medicinska resurs är även en del i Elevhälsans verksamhetsberättelse.

4 Inspektionen för vård- och omsorg
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Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet 
SFS 2010:659, 3 kap.§ 10, p 1-2 Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en patientsä-
kerhetsberättelse där arbetet med patientsäkerhet ska beskrivas och vilka åtgärder som har vid-
tagits och vilka resultat som har uppnåtts.
Under året har flera insatser för ökad kvalitet genomförts:

Årshjul
Återkommande aktiviteter för EMR:s verksamhet styrs genom ett årshjul som gäller för alla skolor. 
Årshjulet anpassas av ansvarig skolsköterska för varje skola och utgör verksamhetsplan för den en-
skilda skolan. Vid höstterminens slut åligger det skolsköterska att meddela verksamhetschef om man 
det finna risk för att tidsplanen för läsårets mål inte kan hållas, så omfördelning av resurser kan ske.

Lokal handbok 
Handboken är en viktig grund för god patientsäkerhet och ett stöd i arbetet att erbjuda en likvärdig 
medicinsk elevhälsa. Revidering har skett löpande enligt tidsplan så att rutiner och riktlinjer stämmer 
överrens med nya lagar och regler. Ledningen för Elevhälsans medicinska resurs ansvarar för att 
revidering sker och implementeras i verksamheten. Arbetsgrupper tillsätts då det är mer genomgri-
pande revideringar av handbokens områden. Årligen revideras generella ordinationer för läkemedel 
och rutiner för vaccination. 2017 blev vaccination i åk 8 en ny aktivitet enligt nationella vaccinations-
programmet. En ny modul för vaccinationer i PMO togs i bruk och rutin för det genomarbetades. 
Blankett för vårdnadshavares samtycke reviderades. I det systematiska kvalitetsarbetet 2017 har även 
följande områden speciellt haft fokus: Läkemedelshantering; riktlinjerna har reviderats och samlats i en 
lokal instruktion för läkemedel. Förbrukningsjournal för narkotiska läkemedel (Buccolam) har in-
förts. Psykisk ohälsa; arbete med handlingsplaner för handboken har påbörjats parallellt med att det 
håller på att arbetas fram ett nationellt handlingsprogram. 
Akuta sjukdomar/olycksfall; handboken har utökats med en tydlig handlingsplan för akuta sjukdo-
mar/olycksfall. Det håller också på att utarbetas ett kunskapsmaterial riktat till pedagoger och övrig 
skolpersonal. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Arbetet med att ta fram en gemensam kunskaps-
bank och handlingsplan angående neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har påbörjats. 

Fortsatt utveckling av ansvarsområden/spetskompetens för olika områden. Skolsköterska/ skolläkare har ansvar 
för områden i syfte att upprätthålla specifik kompetens och aktuell kunskap i EMR. Tanken är att de 
också ska ansvara för aktualitet av motsvarande områden i handboken.

Dokumentation, Journalhantering
Sedan mer än 10 år sker dokumentation i journaler med hjälp av elektroniskt datasystem, PMO5. Alla 
journaler ska enligt Barn- och Utbildningsnämndens, numera välfärdsnämndens, beslut förvaras för 
alltid. I Ängelholm är det kommunens IT-avdelning som sköter driften av PMO. 

Under senare år har fler personalkategorier i Elevhälsan börjat använda PMO som dokumentations-
system. Under 2017 introducerades även skolledare och speciallärare/specialpedagoger i PMO. Det 
betyder att hela elevhälsoteamet använder samma dokumentationssystem och kan kommunicera 
säkert då det gäller elevärenden och personuppgifter. Data samlas på samma server men med av-
gränsningar mellan verksamheterna, enligt HSL6 och OSL7. Systemförvaltare för PMO är verksam-

5 PMO patient medical office; elektroniskt journalsystem
6 HSL Hälso-och sjukvårdslagen
7 OSL Offentlighets- och sekretesslagen
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hetschef enligt HSL. EMR:s systemadministratörer (2 till antal) har ansvar för ändringar i systemet 
för samtliga PMO-användare. De gör uppdateringar av elevdata genom hämtning från procapita 
varje vecka. Systemadministratörerna håller också i uppgraderingar av systemet i samverkan med IT-
avdelningen samt genomför loggning regelbundet enligt rutin. Systemadministratörerna har dess-
utom ansvar för introduktion vid nyanställning i EMR och är behjälpliga med support. Varje profes-
sion har egen representant i en referensgrupp för utveckling av systemets användning och hur man 
ska dokumentera. Det finns en policy för informationssäkerhet och ansvar för alla PMO-användare 
som helhet. 

Rutinen för elever med sekretessmarkering har under 2017 anpassats till att fler professioner har 
tillgänglighet till PMO och kommunens nya modul i procapita. 

EMR:s journaler finns endast i undantagsfall i pappersformat. Det finns rutiner för att skanna in 
remissvar, samtycke mm i PMO. BHV-journaler i pappersform lånas under en begränsad period av 
regionen.  I den mån det finns pappersjournal för eleverna förvaras de i låsbara journalskåp som 
endast skolsköterskan har tillgång till.

I handbokens anvisningar anges att dokumentation med signering ska ske i nära anslutning till vård-
tillfället. Enligt egen uppgift Skolsköterorna sker det i anslutning till notat "för det mesta". Någon 
övrig utvärdering av momentet har inte genomförts.

Tillgänglighet under sommarstängning
Rutin för tillgänglighet och säkerhet under sommaruppehållet har följts. Interna och externa samver-
kansparter informerades hur verksamhetens företrädare nås vid akuta behov. All post till EMR 
omdirigerades till Lärande- och familjs kansli, där postöppning med datering och ställningstagande 
för vidare åtgärder genomfördes av skolsköterska/skolläkare. Verksamhetschef enl. HSL har funnits 
tillgänglig på mail två gånger/vecka. Enstaka brev inkom därav inga ärenden som föranledde hante-
ring under sommaruppehållet.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är en del av kvalitetssäkringen. 2017 deltog 5 skolsköterskor på Nationella 
skolhälsovårdskongressen i Göteborg.  En fortbildningssatsning, i egen regi, med temat psykisk ohäl-
sa genomfördes som en 2-dagars konferens under våren 2017. Alla skolsköterskor och skolläkaren 
hade med fallsituationer från verksamheten. Det utmynnade bland annat ett beslut om handlingspla-
ner för psykisk ohälsa och fortsatt fallhandledning för EMR och dessutom gemensam kollegial hand-
ledning för elevhälsans olika professioner. Flera skolsköterskor har dessutom deltagit i halvdags- eller 
heldagsutbildningar inom aktuella områden utifrån verksamhetens behov.

I Nätverk Nordväst samverkar den medicinska delen av elevhälsan i olika frågor för att utarbeta ge-
mensamma riktlinjer. Skolläkare och verksamhetschef har deltagit i nätverk samt konferenser för 
ledningsansvariga inom elevhälsans medicinska del på nationell och regional nivå.
Intern fortbildning har genomförts ibland annat PMO och HLR8. I och med att skolsköters-
kor/skolläkare har egna ansvarsområden, specifika för den medicinska delen i elevhälsan, kan spets-
kompetensen utnyttjas för utbildning på verksamhetsträffarna och genom nyhetsinlägg på Fronter9.
Handledning med extern handledare för skolsköterskorna har pågått ett år och kommer under hös-
ten, för en period, att ersättas med ovan beskrivna kollegiala handledning.

8 HLR: hjärt- Lungräddning
9 Fronter är kommunens lärplattform. 

112



Elevhälsans medicinska resurs Ängelholm 

9 (15)

Rutiner för ansökan om medel för elevstöd i grundskolan 
Elevhälsans medicinska resurs är varje år delaktig i att ta fram underlag för bedömning av ansökning-
ar om medel för elevstöd då det gäller elever med fysisk funktionsnedsättning. Skolläkaren har träffat 
alla nya barn och vårdnadshavare som är föremål för ansökan som ett led i att göra en likvärdig be-
dömning över kommunens skolor. Elevhälsans chef tar beslut om stöd skall utdelas.

Uppföljning genom egenkontroll

SOSFS 2011:9, 5 kap.§2, 7 kap. Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksam-
hetens kvalitet.

Patientsäkerhetsberättelsen 2017, har redovisats för vårdgivaren som en informationspunkt i Väl-
färdsnämnden. 

Informationshantering, journalföring och hantering av journalhandlingar sker regelbundet in-
om elevhälsans medicinska verksamhet. Bestämmelser regleras i Patientdatalagen 2008:355 
och SOSFS 2008:14

Bemanning och resursfördelning
För att säkerställa tillgänglighet och att arbetsuppgifterna kan genomföras med hög patientsäkerhet 
utvärderas bemanning och resursfördelning inför varje läsår. Hänsyn tas till antalet elever, vaccinatio-
ner, hälsobesök och om skolsköterskan är på flera skolor eller har deltid då vissa arbetsuppgifter är 
lika oavsett elevantal. En svårighet är att erbjuda kontinuitet och bra fördelning då en (1) skolskö-
terska ofta behöver bemanna ytterligare en skola. I Ängelholms kommun finns det flera skolor med 
ca 400 elever. För att resurserna ska räcka till har en skolsköterska i Ängelholm ansvar för drygt 500 
elever, vilket innebär en person(100%) behöver bemanna mer än en skola. 

De nyanlända eleverna har fortsatt medfört en hög arbetsbelastning för skolsköterskan på de skolor 
som tar emot dessa elever och för skolläkarens insatser med bland annat vaccinationsbedömningar. 
Även 2017 har även verksamhetschefens tid omdisponerats, med anledning av antal nyanlända. Re-
surser har omfördelats för att ge så goda förutsättningar som möjligt med befintliga resurser. 
Hälsofrämjande och förebyggande insatser förekommer men förändringar i omvärlden har lett till att 
EMR har en mer pressad arbetssituation och svårare att ge en i alla delar god hälsofrämjande och 
förebyggande vård. Ett ökat elevantal, ökat vaccinationsuppdrag, nyanlända med specifika behov 
samt att fler elever med upplevd psykisk ohälsa och stress utan tillförda resurser har medfört en ökad 
arbetsbelastning. I hög utsträckning är EMR:s aktiviteter lagstyrda och därför är det svårt att omprio-
ritera och effektivisera då patientsäkerheten inte får riskeras i några moment. 

Dokumentation och kollegial granskning
Även 2017 har egenkontroll av dokumentation genomförts av skolöverläkare och verksamhetschef 
enligt HSL. Ett antal slumpvis utvalda journaler från alla skolor/skolsköterskor har granskats enligt 
mall bland annat avseende basprogrammets genomförande och dokumentation av vaccination. 
Avvikelser har rapporterats och hanterats enligt avvikelsesystemet. Skolsköterskorna har granskat 
egna journaler, enligt mallen, som förberedelse för en workshop om journalgranskningens generella 
resultat och dokumentationens svårigheter i allmänhet. 
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De två systemadministratörerna för PMO, har genomfört egenkontroll med loggning av journalerna 
enligt riktlinjer i handboken vid fyra tillfällen. Om inloggning till journal har skett utan elevansvar har 
systemadministratörer sökt förklaring i journalanteckningen och om ingen sådan är tydlig har avvi-
kelse skrivits. Verksamhetschefen har utrett orsak genom kontakt med aktuell skolsköterska. Ett an-
tal avvikelser har rapporterats vid varje loggning men inget av dem har bedömts vara brott mot HSL.  
Inga speciella omständigheter har föranlett extra loggningar under läsåret. Psykologer, logopeder och 
kuratorer ansvarar för loggar av sina användare.

Kollegial granskning uppmuntras i form av skuggning vid vaccination och hälsobesök. Det finns 
mall att använda vid skuggning. En annan form av egenkontroll är verksamhetrapporten där bland 
annat resultat av basprogrammets genomförande presenteras. Genomgång av läkemedelsförråd och 
medicinsk teknisk utrustning ingår som en del i rapporten. 

Samverkan för att förebygga vårdskador

SOSFS 211:9, § 6 
Vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att förebygga vårdskada.
Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksam-
heten. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs 
med andra vårdgivare och med verksamheter.

Att hitta former för samverkan som ökar patientsäkerhet är av högsta prioritet när resur-
serna stramas åt, samtidigt som svårigheter att finna utrymme för samverkan ökar.

Intern samverkan 
EMR: interna samverkansytor är skolpersonal, EHT, övriga professioner i elevhälsan 
och IFO10. Det förekommer samverkan inom LoF både i individärende och på organisa-
tionsnivå. 
Extern samverkan 
Samverkan med barnhälsovårdscentralens distriktssköterska och skolsköterskan sker en gång per år 
vid överrapportering av de elever som ska börja i förskoleklassen. 

Andra externa samverkansytor är regionens olika specialistmottagningar; bland annat 
barnkliniken och barn-och ungdomspsykiatrin, vårdcentraler, familjecentraler, barnhäl-
sovården, ungdomsmottagningen, mödravården, Maria Nordväst och polisen.

Under 2017 har en samverkan, om gemensam drogplan, mellan gymnasieskolan, IFO, 
Fältgruppen, Maria Nordväst, polisen och elevhälsans kuratorer, skolsköterskor och 
skolläkare inletts.  

EMR har också inlett en ny dialog med BUP:s sjuksköterskor för att hitta samverkans-
vinster för barn med medicinering.

Skolsköterskor har deltagit i kommunens tobaksarbete för samverkan med vårdcentraler 
för att erbjuda elever rökavvänjning på ett antal vårdcentraler.

10 IFO: Individ och familj enhet i Lärande och familj(LoF)
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Verksamhetschef enligt HSL har representerat på samverkansmöte med Barn- ungdoms-
psykiatrin; Habiliteringen, IVO och elevhälsa och skola för Nordvästra Skåne.

Hälso- och sjukvårdens rapporteringsskyldighet 
SOSFS 2011:9, 5 kap.§2, 7 kap  
Skolsköterska och skolläkare har anmälningsskyldighet till vårdgivaren. Personalen är skyldig 
att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren 
rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. 
 
Avvikelserapportering har sin grund i att all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för 
att rapportera tillbud och avvikande händelser i syfte att säkerställa och utveckla vårdens kvalitet.   

Avvikelse rapporteras till ledningen för EMR som läser aktuell journaldokumentation. Händelsen 
analyseras och gällande riktlinjer i handboken utvärderas för att vid behov göra en tydligare instruk-
tion eller införa nya rutiner som minskar risk för vårdskada.

Verksamhetschef och skolöverläkare ansvarar för åtgärder. Återkoppling till berörda görs fortlöpan-
de. Skolöverläkaren, som är ansvarig för anmälan om allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vård-
skada, sammanställer och återför resultat och åtgärder från avvikelsehanteringen till verksamheten. 
Avvikelser tas upp fortlöpande på verksamhetsmöte för att ha en levande diskussion om god kvalitet 
hög patientsäkerhet.

16 avvikelser har rapporterats 2017. Ingen avvikelse har inneburit allvarlig vårdskada/risk för allvar-
lig vårdskada (dvs ingen Lex Maria).  De flesta avvikelser har handlat om olika problem vid 
journalföring/rutiner vid journalföring. Vid testning av en ny modul flyttades elever med sekretess-
markering om i journalsystemet. Felet upptäcktes och åtgärdades omgående. Det har också varit en 
del problem när det gäller postgång. Remissbekräftelser har vid ett flertal tillfällen från annan vården-
het inte skickats till avsändaren utan till PPR11. Problemet har tagits upp med Region Skåne vid flera 
tillfällen. Några avvikelser har handlat om brister i vårdkedjan i samarbete med vårdgrannar. Två 
elever har fått extra vaccination, den ena med anledning av att BVC skrivit i sin journal att vaccin 
skulle ges i skolan, men trots det själv gett vaccinationen. Den andra händelsen berodde på att det är 
svårt att få fram dokumentation när elever har flyttat. För att underlätta för barn och familjer, har 
skolsköterskor ibland erbjudit kompletterande vaccinationer till förskoleklassbarn i skolan. Men efter 
denna incident hålls gränserna för barnvaccinationsprogrammet strikt och överlåts åt BVC. 

Alla avvikelser tas upp och diskuteras på verksamhetsmöte för att öka medvetenhet och se riskmo-
ment. En del avvikelser har lett till ändringar och/eller tydliggörande av rutiner. Avvikelser och åt-
gärder och ev. förändrade rutiner rapporteras och diskuteras verksamhetsträffar 

Klagomål och synpunkter
Synpunktshanteringen i kommunen kan användas även för synpunkter och klagomål från elever eller 
vårdnadshavare i frågor som rör Elevhälsans medicinska resurs. Inga klagomål har inkommit. Infor-

11 PPR: Psykologiska Pedagogiska Resursen, Elevhälsan
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mation om hur elever och vårdnadshavare ska gå tillväga vid klagomål finns tydligt på nya hemsidan 
som lanseras i vår.

Samverkan med patienter och närstående

SFS 2010:659 3 kap. 4§ Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet

SFS 2009:400 Uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som 
lämnas till skolläkare och skolsköterska omfattas av sekretess, om det inte står klart att uppgif-
ten kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 
Sekretessen hindrar dock inte att en uppgift om en enskild lämnas från elevhälsans medicinska 
insats om det krävs att uppgiften lämnas för att en elev ska få nödvändigt stöd. 

Skolsköterskan deltar på föräldramöten för att ge hälsoinformation, presentera EMR:s utbud och för 
att ge ett ansikte för att underlätta senare kontakt.

Hälsobesöken med elevhälsoenkäten som underlag i F-klass, Åk 4, Åk 7 och Gy Åk1 är en möjlighet 
för elever och vårdnadshavare att komma till tals om sin/barnets hälsa och skolsituation. Resultatet 
från elevhälsoenkäten används för att visa kommunens, enskilda skolors och klassers hälsoläge och 
inlärningssituation. 

Vid varje besök hos elevhälsans medicinska resurs görs en bedömning om information till vårdnads-
havare ska ges. Det är vanligt med skriftlig information via ett brev som skickas hem eller barnet får i 
handen men det är också vanligt med telefonkontakt med vårdnadshavare. Hälso-sjukvårdslagens 
sekretess innebär också att kontakt med vårdnadshavare ofta tas för att inhämta samtycke i olika 
frågor. Alla samtal med vårdnadshavare innebär möjlighet för vårdnadshavare att komma till tals om 
barnets skolsituation och möjlighet att inhämta information från vårdnadshavare.

För barn med funktionsnedsättningar är skolsköterskan en länk mellan elev, föräldrar, berörd skol-
personal och andra instanser.  Den kunskap och det perspektiv elevhälsans medicinska resurs har är 
ett komplement till övriga yrkesfunktioner och den enda kompetensen med medicinsk kunskap och 
omvårdnadskunskap i skolan. Elevhälsans medicinska resurs arbetar för att alla barn ska få en opti-
mal inlärningsmiljö. 

Resultat

SFS 2010:659, 3 kap. 10 paragrafen p 3 Vilka resultat som har uppnåtts i verksamheten av genomförda åtgärder

Strukturmått (utgör förutsättningar för att nå definierade mål)
Det finns ett ledningssystem för verksamheten. Det Systematiska kvalitetsarbete pågår med rutiner i 
handboken som utvärderas och revideras fortlöpande men huvudprocesser och processkartor behö-
ver definieras bättre. Det pågår en upphandling i kommunen med system för detta.

Verksamhetsplan och årshjul upprättas för hela Elevhälsans medicinska resurs. Varje skola upprättar 
dessutom sitt årshjul, som verksamhetsplan, anpassat till skolans verksamhet.  I december rapporte-
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rar varje skolsköterska om status avseende måluppfyllelse för basprogrammet. I belastade situationer, 
exempelvis vid sjukfrånvaro eller hög arbetsbelastning, sker tätare uppföljning med verksamhetsche-
fen. 

Lokaler och utrustning
De flesta ordinarie mottagningarna uppfyller kraven. 
En mottagning har vilorum på toaletten. En mottagning är för liten till ytan för att göra motorisk 
bedömning och för att ha tolksamtal(för många personer i rummet). En mottagning saknar vädrings-
möjlighet. Mottagning 2( används 1 dag/vecka) på 3 skolor är små och saknar vatten. 
Mottagningarnas ljudisolering är inte helt säkerställd. De flesta dörrar har sekretessnivå men väggar-
na kan vara tunna, ventiler och fönster kan släppa igenom ljud. Alla mottagningar har störande brus i 
forma av musik utanför.

Alla mottagningar har medicinsk teknisk utrustning med: otoskop12, audiometer13, blodtrycksmätare, 
stetoskop, våg, längdmätare, syntavla, orchidometer14 och i de flesta fall brits. 
Alla skolsköterskor/skolläkaren har dator med tillgång till elektronisk journalföring i PMO.

Bemanning och resursfördelning 
Alla skolsköterskor har specialistkompetens inom barn/distrikt/skolhälsovård. 
Skolläkaren är legitimerad läkare med specialistkompetens i Barn- och Ungdomspsykiatri.
100% av skolsköterskor/skolläkare har MI-utbildning

Resurser: Totalt elevantal: 5775 Kommentar:
Skolsköterska: -Grundskola: 

503 elever/heltid 
-Gymnasieskola:
423 elever/heltid
-Särskola: 212 elever/hel-
tid/4 enheter

Skolsköterskor:
12,68 tjänster fördelade på 14 personer 
Tjänstgöringsgrad 75-100%, 1 timanställd
-6 skolsköterskor tjänstgör på en skola. 7 skolskö-
terskor hjälper till, del av sin tjänst, på ytterligare en 
skola (en på 4 skolor)
Verksamhetschef arbetar 100 % varav 20% som 
skolsköterska. 2017 har större del använts för mot-
tagandet av nyanlända.

Skolläkare 2017: 8880 
elever/heltid 

Skolläkare: 65 % tjänst
Skolöverläkare: ca 15 % av tjänsten. Skolläkaren 
arbetar över hela kommunen.
Regelbunden behovsanpassad skolläkarmottagning 
erbjuds var 3:e vecka på alla skolor istället för rutin-
mässiga skolläkarbesök för barn i förskoleklass.

12 Otoskop är ett instrument som används för inspektion av hörselgången
13 Audiometr är ett instrument som används för hörselkontroll
14 Ochidometer är ett instrument som används för egenkontroll av testikelstorlek vid pubertetsbedömning
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Resultatmått 

Hälsobesök 2016/17: Antal 2 293 
100 % täckning på grundskolan i Förskoleklass, åk 2, åk 4 och åk 7
97 % täckning på gymnasieskolan i åk1. 
97 % täckning hälsobesök för nyanlända; enstaka elever ej undersökta före skolstart

Vaccinationer: antal 1553 vaccinationer enligt nationella programmet
MMR-vaccination15 i åk 2 täckning 98% 
HPV- vaccination16 för flickor i åk 5 täckning 67% 
DTP-vaccination17 i åk 8 täckning 95% (särskolan 50%)
Antal fullvaccinerade barn 93 % (rapport saknas från 2 skolor)
108 individuella vaccinationsbedömningar för nyanlända har rapporterats. Det innebär både grund-
vaccination (5-8 vaccinationer/elev) och kompletterande vaccinationer(1-3 vaccinationer/elev).
I antal hälsobesök och vaccinationer ingår inte de nyanlända som flyttat från kommunen under läså-
ret då dessa går förlorade från statistiken i PMO. Täckning för HPV var endast 40 % på en skola 
vilket kan förklaras med att vårdnadshavare påverkar varandra vid vaccinationsmotstånd. 

Mottagning läsåret 2016/17
6717 besök hos skolsköterska. Dit räknas återbesök efter hälsobesök samt spontanbesök för ”enkla 
sjukvårdsinsatser”.  
251 planerade besök hos skolläkare
2016/17 har skolsköterskor/skolläkare deltagit på 200(+) elevkonferenser.

Analys av elevhälsoenkätens resultat
Under året har det skett ett fortsatt arbete med att utveckla metoder för användning av elevhälsoen-
käternas resultat. Resultat från hälsosamtal/elevhälsoenkäten med efterföljande samtal om hälsofak-
torer, har presenterats i olika sammanhang för elever, vårdnadshavare, mentorer, programgrupper 
och i elevhälsoteamen.  På en del skolor har skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer bear-
betat och återfört resultat från elevhälsoenkäterna tillsammans på EHT. Resultatet har också presen-
terats för Lärande och familjs chefer och utgjort underlag i kommunens hållbarhetsrapport. Vid ett 
par tillfällen har elevhälsoenkätens resultat efterfrågats som underlag till politiken.

Egenkontroll vid avvikelsehantering, målgruppsundersökning och kollegial granskning.
16 avvikelser har rapporterats. Ingen avvikelse har föranlett anmälan enligt Lex Maria. Genom att 
lägga vikt vid, ha transparens i arbetet och visa på att avvikelserna leder till förändrade rutiner, avdra-
matiseras avvikelserapportering och nyttan framhävs som en viktig del i kvalitetsarbetet. Arbetet ger 
en ökad medvetenhet om risker och kvalitet i vårdarbetet.

En enkät, målgruppsundersökning, om hur eleverna uppfattat upplägget vid vaccination i åk 8 ge-
nomfördes på enstaka skolor. Ca 50 elever svarade.
93% av dem uppgav att de kände till vad de vaccinerats emot
95% var tillräckligt förberedda 
98% hade inga önskemål om annat tillvägagångssätt. 

15 MMR: vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund
16 HPV vaccination mot livmoderhalscancer
17 DTP vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta
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Kollegial granskning vid vaccination och hälsobesök har genomförts av flera skolsköterskor.

Loggning av journaler har genomförts 4 gånger. Ett antal avvikelser har rapporterats vid varje logg-
ning men inget av dem har bedömts vara brott mot HSL. Inga speciella omständigheter har föranlett 
extra loggningar under läsåret. 

Övergripande mål och strategier för kommande läsår

Kvalitetsarbete
Flera mål från föregående år finns kvar, är påbörjade eller endast delvis uppfyllda. 

2018 är kvarstår målet utveckling av kvalitetssystem och ledningssystem:
- Ännu finns inget tillgängligt system i kommunen att använda för ledningssystemets processer och 
processkartor . Arbetet med att identifiera huvudprocesser och stödprocesser är på gång, men för 
processkartor krävs ett elektroniskt system.
- Samverkansprocesser har lyfts fram och identifierats men det kvarstår att upprätta samverkansavtal.

 Egenkontroll är fortsatt ett angeläget område att utveckla. En kultur som främjar dialog kring 
 händelser, risker och avvikelser är viktig för en framgångsrik egenkontroll och kvalitet i vårdarbetet. 
-Den regelbundna dialogen kring klagomål, synpunkter och avvikelser fortgår. 
- Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte i form av utvecklande samtal, handledning, skuggning, 
journalgranskning fortgår och utvecklas.
-Fler sätt och områden att utvärdera målgruppens synpunkter behövs. Ett samarbete med högskolan 
i Kristianstad har initierats, för hjälp att utvärderuppfattning av elevhälsoenkäten.

Ängelholm 2018-03-01 

__________________________________________________________
Ann-Louise Rubin Lisa Brange
Verksamhetschef enligt HSL Skolöverläkare
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Patientsäkerhetsberättelse
elevhälsans psykologiska insatser

2017 

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (2011:9) specificerar innehållet. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår och informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla uppgifter om: 

1. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har 
uppnåtts

2. hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen har varit fördelat
3. hur patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § patientsäkerhetslagen har följts upp 

och utvärderats
4. hur samverkan enligt 4 kap. 6 § patientsäkerhetslagen har möjliggjorts för att förebygga att 

patienter drabbas av vårdskada
5. hur risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap. patientsäkerhetslagen
6. hur rapporter enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen hanterats
7. hur inkomna klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats 

enligt 5 kap. 3 § patientsäkerhetslagen 

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur många händelser som har utretts enligt 3 kap. 3 § 
patientsäkerhetslagen under föregående kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts som 
allvarliga.

Åtgärder för att öka patientsäkerheten och resultat
 Under 2017 har revidering av ledningssystemet fortsatt. Ett ledningssystem blir aldrig färdigt 

eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och säkras. Planeringsfasen beskriver uppdraget i 
stort. Det sker en ständigt pågående identifiering av krav och mål i lagstiftningen. I uppdraget 
ligger att löpande planera arbetet för att säkerställa att dessa krav och mål återfinns i beskrivna 
processer och rutiner för verksamheten. Bla genom att genomföra riskanalyser. Genomförande 
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fasen är det samma som det dagliga arbetet. Det handlar om att arbeta utifrån fastställda 
processer och rutiner, att ta emot rapporter, klagomål och synpunkter samt att utreda och 
analysera dessa. Utvärderingsfasen handlar om att följa upp och utvärdera resultatet genom 
egenkontroll. För att förbättra och utveckla processer och rutiner samt uppnå krav och mål sker 
en verksamhetsdag med fokus på ledningssystemet i from 2017 årligen under höstterminen.

 Psykologgruppen har träffats regelbundet under året för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten inom de psykologiska 
insatserna. Egenkontrollen har genomförts enligt gällande PM. 

 Under året har risker och avvikelser inrapporterats och analyserats. 
 Det har under året skett en regelbunden kompetensutveckling inom yrkesområdet. 

En medarbetare är aktiv i sin specialistutbildning och har läst vetenskaplig metod och 
kommunikation. Flera medarbetare har fördjupat sina kunskaper i vägledande samspel, dvs 
ICDP, genom att delta i konferensen ICDP Nordic samt ICDP nivå 2. Flera medarbetare 
deltog i Psifos årliga rikskonferens för skolpsykologer och likaså utbildningen i den 
uppgraderade femte versionen av WISC. Övriga utbildningar har varit specialpedagogik i 
förskolan, barns språkutveckling och tillgänglig lärmiljö. 
 

Ansvarsfördelning 
Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat 
inom verksamheten. Vårdgivaren, d.v.s. Välfärdsnämndens har utsett elevhälsans verksamhetschef som 
ansvarig för den psykologiska hälso- och sjukvårdsverksamheten. Det innebär att verksamhetschefen 
även är verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagens definition. Nämnden har även utsett 
samordnande psykolog som anmälningsskyldig enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (lex Maria). Varje 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar som innebär att arbetet ska utföras 
med god kvalité och hög patientsäkerhet och ska medverka och bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 
Verksamhetschefen har alltid det samlade ansvaret för verksamheten men kan och bör i vissa fall 
uppdra enskilda uppgifter åt annan mot bakgrund av sin kompetens. En verksamhetschef kan uppdra åt 
sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra 
enskilda ledningsuppgifter. 

Inom elevhälsas psykologiska insatser föreligger följande delegeringar. 

 Avvikelser tas först upp i psykologgruppen för att främja ett kollegialt lärande. Samordnande 
psykolog Eva Fäldt bedömer om behov av vidareförmedling till verksamhetschefen ska ske. 

 Samordnande psykolog Eva Fäldt har ansvaret att när en avvikelse anmäls till 
verksamhetschefen, bedöma avvikelsen och ta ställning till om det föreligger behov av 
förändrade rutiner och processer för verksamheten.

 Samordnande psykolog Eva Fäldt har uppgiften att när en vårdskada anmäls till 
verksamhetschefen, avseende en elev som behandlats av någon av verksamhetens psykologer, 
fastställa om vårdskadan är allvarlig. (D v s skadan är bestående och har lett till ett väsentligt 
ökat vårdbehov, alternativt att eleven har avlidit). Samordnande psykolog, Eva Fäldt, ska då 
anmäla den allvarliga vårdskadan som en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg. 

 Anmälningsskyldigheten enligt lex Maria innefattar även att anmäla när legitimerad personal kan 
befaras utgöra en fara för patientsäkerheten.

 Skolsköterskorna Cecilia Wahlén och Anette Rosell ansvarar för tilldelning, förändring, 
borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter i PMO. 
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 Psykolog Eva Jönsson ansvarar för att stickprovskontroller görs tillsammans med 
psykologkollega. Denna rutin är en del av egenkontrollen. 

 Psykolog Eva Jönsson ansvarar för granskningen av journalföringen inom egenkontrollen. Hur 
granskningen ska ske är under utarbetande.

 

Egenkontroll
Totalt under året skrevs fem avvikelserapporter. Tre handlade om brister i ärendehantering, en om 
journalhantering/sekretess och en om hantering av testmaterial.

  Avvikelser gällande Brister i ärende hantering handlade uteslutande om att remissbekräftelser från 
BUP inte var adresserade till berörd psykolog. Detta togs upp på APT 2017-03-30 och där togs 
beslut att psykologerna skulle ta upp frågan vid möte med BUP-psykologerna i maj 2017, vilket 
också gjordes. De i sin tur skulle efterforska inom sin organisation hur detta kunde åtgärdas.

 Avvikelse Journalhantering/sekretess handlade om att brev från Journal- och arkivservice öppnats 
av Kundtjänst, trots att brevet tydligt var adresserat till namngiven psykolog. Åtgärd att assistent 
Lotta Bratt kontaktade Kundtjänst och meddelade dem att post till elevhälsan aldrig ska öppnas 
av dem.

 Avvikelse Hantering av testmaterial innebar att en manual inte hade återförts till rätt testväska, utan 
låg utanför i det låsta arkivet. Åtgärden blev att fördela testväskorna för gällande test, så att var 
och en ansvarade för sin väska. Nämnas bör att två psykologer delar på en väska, övriga har 
vars en.

Revidering av ledningssystemet har genomförts under året och fastställas av verksamhetschefen. 
Ytterligare PM kommer att färdigställas. 

Samverkan

I samverkan med andra vårdgivare eller insatser är det viktigt att remissrutinerna följs och är kända i 
verksamheten. Under 2017 har rutiner för remisser diskuterats bla i elevhälsans ledningsgrupp och på 
APT. 

Sedan januari 2017 gäller ett nytt lokalt samverkansavtal gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. 
Verksamhetschefen för elevhälsan och individ- och familjeomsorgen deltar två gånger per termin i 
samverkansmöten med enhetschefen på BUP och förstalinjen. Sedan det nya samverkansavtalet trädde i 
kraft deltar alla kommuner som ingår i BUP Ängelholms upptagningsområde i samverkansmötena. 
(Motsvarande funktioner som i Ängelholm). 

Elevhälsans psykologer ingår i olika nätverk. Ett nätverk omfattar skolpsykologer i Familjen 
Helsingborg. Detta nätverk träffas två gånger per termin och tar då upp aktuella professionsfrågor. 
Nationellt nätverk för särskolepsykologer kommunicerar huvudsakligen via sociala medier och träffas 
en gång om året à två dagar. Det skånska nätverket för särskolepsykologer träffas en gång per termin. 
Utöver de nämnda nätverken deltar särskolepsykologen i Ängelholm även i ett mindre nätverk av mer 
informell karaktär för kollegial handledning och diskussion av elevärenden tillsammans med 
särskolepsykologer i familjen Helsingborg med en mötesfrekvens om ca 1 tillfälle/månad. 
Samverkansmöten med BUP/Barnhabiliteringen i Ängelholm sker när behov finns. 
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Hantering av risk för vårdskador
Ett flertal PM har upprättats för att säkra rutiner för att risker inte ska uppstå gällande den psykologiska 
verksamheten. 

Rapporteringsskyldighet gällande vårdskador 
Personalen ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har eller hade kunnat medföra 
vårdskada. Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En vårdskada är enligt 
patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt 
med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad. Enligt patientsäkerhetslagen 
innebär en allvarlig vårdskada att den är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett 
väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Patienter som har många kontakter med vården löper högre risk 
att drabbas av skador. Dit hör till exempel patienter inom psykiatrin. Elevhälsans psykologiska insatser 
är verksamma i förskola och skola. Det är inte ett sammanhang där vårdskador uppstår så som 
preciseras i patientsäkerhetslagen. Men i skolkontexten kan brister innebära att barnet eller eleven inte 
får det stöd som hen har rätt till. Elevhälsans psykologer betonar vikten av att endast anställa 
legitimerade psykologer och att arbetsbelastningen ska ha en nivå som ger förutsättningar att utföra ett 
kvalitativt arbete i samverkan med relevanta aktörer. 

Klagomål och synpunkter
Under året har det inte inkommit några klagomål eller synpunkter på de psykologiska insatserna. 
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Patientsäkerhetsberättelse
elevhälsans logopediska insatser

2017

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (2011:9) specificerar innehållet. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår och informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla uppgifter om: 

1. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har 
uppnåtts

2. hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen har varit fördelat
3. hur patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § patientsäkerhetslagen har följts upp 

och utvärderats
4. hur samverkan enligt 4 kap. 6 § patientsäkerhetslagen har möjliggjorts för att förebygga att 

patienter drabbas av vårdskada
5. hur risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap. patientsäkerhetslagen
6. hur rapporter enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen hanterats
7. hur inkomna klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats 

enligt 5 kap. 3 § patientsäkerhetslagen 

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur många händelser som har utretts enligt 3 kap. 3 § 
patientsäkerhetslagen under föregående kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts som 
allvarliga.

Åtgärder för att öka patientsäkerheten och resultat
● Under 2017 har revideringen av ledningssystemet fortsatt. 
● Egenkontroll har utförts av den logoped som har ansvar för detta.  
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● PM för egenkontroll av logopedjournal har tagits fram. PM för arkivering av logopedjournal har 
fastställts. 

● Logopedgruppen har träffats regelbundet under året för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten inom de logopediska 
insatserna. 

● Elevhälsans olika professioner, som använder PMO, samverkar för att utveckla kunskaperna 
om systemet. 

● Det har under året skett kompetensutveckling inom yrkesområdet: Samtals- och 
handledningsmetodik (Partanen) steg 1 och 2, föreläsning om särskild begåvning, studiebesök 
på Ventilen i Klippan, kompetensdag om språkstörning i Helsingborg med Courtenay Norbury. 

Ansvarsfördelning 
Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat 
inom verksamheten. Vårdgivaren, d.v.s. Välfärdsnämndens har utsett elevhälsans verksamhetschef som 
ansvarig för den logopediska hälso- och sjukvårdsverksamheten. Det innebär att verksamhetschefen 
även är verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagens definition. Nämnden har även utsett 
samordnande psykolog som anmälningsskyldig enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (lex Maria). Varje 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar som innebär att arbetet ska utföras 
med god kvalité och hög patientsäkerhet och ska medverka och bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och rapporteras. 
Verksamhetschefen har alltid det samlade ansvaret för verksamheten men kan och bör i vissa fall 
uppdra enskilda uppgifter åt annan mot bakgrund av sin kompetens. En verksamhetschef kan uppdra åt 
sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra 
enskilda ledningsuppgifter. 

Inom elevhälsans logopediska verksamhet föreligger följande delegeringar:

✓ Avvikelser tas först upp i logoped/psykologgruppen för att främja ett kollegialt lärande. 
Samordnande psykolog Eva Fäldt bedömer om behov av vidareförmedling till 
verksamhetschefen ska ske. 

✓ Samordnande psykolog Eva Fäldt har ansvaret att när en avvikelse anmäls till 
verksamhetschefen, att efter samråd med logopeden bedöma avvikelsen och ta ställning till om 
det föreligger behov av förändrade rutiner och processer för verksamheten. 

✓ Samordnande psykolog Eva Fäldt har uppgiften att när en vårdskada anmäls till 
verksamhetschefen, avseende en elev som behandlats av verksamhetens logoped, fastställa om 
vårdskadan är allvarlig. (D.v.s. skadan är bestående och har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov, 
alternativt att eleven har avlidit). Samordnande psykolog, Eva Fäldt, ska då anmäla den allvarliga 
vårdskadan som en lex Maria anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

✓ Anmälningsskyldigheten enligt lex Maria innefattar även att anmäla när legitimerad personal kan 
befaras utgöra en fara för patientsäkerheten.

✓ Logoped Jenny Bergh ansvarar för egenkontrollen i PMO. Skolsköterskorna Cecilia Wahlén 
och Anette Rosell övertog ansvararet från Jenny Bergh för tilldelning, förändring, borttagning 
och regelbunden uppföljning av behörigheter i PMO kring halvårsskiftet 2017. 
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Egenkontroll
Under året har två avvikelserapporter gjorts. Båda gällande journalhantering.

 Den ena avvikelsen gällde journalhantering/sekretess och handlade om att brev från journal- 
och arkivservice öppnats av kundtjänst, trots att brevet tydligt var adresserat till namngiven 
logoped. Åtgärd att assistent Lotta Bratt kontaktade kundtjänst och meddelade dem att post till 
elevhälsan aldrig ska öppnas av dem.

 Den andra avvikelsen innebar att journal- och arkivservice skickat en elevs hela ÖNH-journal 
(Öron-näs och hals) fastän det var logopedjournal som efterfrågats. Åtgärd: journal- och 
arkivservice kontaktades och ÖNH-journalen returnerades. Numera anges tydligt vid 
beställning att det endast är logopedjournal som efterfrågas och inget annat.

Egenkontroll i PMO har genomförts under 2017, inga avvikelser förelåg. 

Samverkan
Elevhälsans logopeder ingår i följande nätverk där bland annat fall, arbetssätt, rutiner och nya rön 
diskuteras: 

● Kommunlogopeder i Familjen Helsingborg 
● Kommunlogopeder Skåne 
● Specialpedagoger inom tal och språk nordvästra Skåne och södra Småland där vi representerar 

Ängelholm. Övriga kommuner är Åstorp, Klippan, Örkelljunga och Markaryd. 
● Elevhälsans logopeder samverkar bla med logopedmottagningen. Samverkan sker regelbundet 

för att säkerställa processer i kontaktytorna mellan elevhälsans logopeder och 
logopedmottagningen. 

Hantering av risk för vårdskador
PM har upprättats för att säkra rutiner för att risker inte ska uppstå gällande den logopediska 
verksamheten. 

Rapporteringsskyldighet gällande vårdskador 
Personalen ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har eller hade kunnat medföra 
vårdskada. Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En vårdskada är enligt 
patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt 
med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad. Enligt patientsäkerhetslagen 
innebär en allvarlig vårdskada att den är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett 
väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Patienter som har många kontakter med vården löper högre risk 
att drabbas av skador. Dit hör till exempel patienter inom psykiatrin. Elevhälsans logopeder är 
verksamma i förskola och skola. Det är inte ett sammanhang där vårdskador uppstår så som preciseras i 
patientsäkerhetslagen. Men i skolkontexten kan brister innebära att barnet eller eleven inte får det stöd 
som hen har rätt till. 
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Klagomål och synpunkter
Under året har det inte inkommit några klagomål eller synpunkter. 
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Utredningssekreterare
Kerstin Björkäng Wirehed
0431-468289
kerstin.bjorkang-wirehed@engelholm.se Välfärdsnämnden

 

Sammanträdestider för välfärdsnämnden 2019

Ärendebeskrivning
Välfärdsnämnden ska fastställa sammanträdestider, dels för välfärdsnämnden, dels för dess 
utskott 2019. Planer finns på en ny nämndsorganisation vilket gör att datumen kan komma att 
förändras. Beslut om hur budgetprocessen ser ut 2019 kan också påverka 
sammanträdestiderna, därför har två datum planerats in i september, varav ett kommer att 
ställas in.

Utskott
10 januari 24 januari
7 februari 21 februari
7 mars 21 mars
4 april 16 april (obs tisdag)
2 maj 16 maj
28 maj 13 juni
27 juni 11 juli
25 juli 8 augusti
22 augusti 5 september
19 september 3 oktober
17 oktober 31 oktober
14 november 28 november
5 december 19 december

Nämnd
31 januari 28 februari
28 mars 25 april
23 maj 20 juni (obs kl. 09.00)
15 augusti 5 september (alternativ dag)
19 september (alternativ dag) 24 oktober
21 november 12 december

128



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (2)

Diarienummer
2018-06-12

 

  VFN  
2018/125
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www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Utskottet föreslås börja sina sammanträden klockan 08:30 och välfärdsnämnden föreslås börja 
klockan 13.00 - med undantag för den 20 juni som föreslås börja klockan 09.00.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet den 12 juni 2018
 
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås besluta

att godkänna sammanträdestider för 2018.

_____

Christer Kratz Kerstin Björkäng Wirehed
Chef Lärande och familj Utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
SST Kom
Kundtjänst
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