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Statistik för incidenter kvartal 3 2018 

Denna statistik kommer från KIA (kommunernas informationssystem om 

arbetsmiljö) Inmatning av data gällande anställda påbörjades under fjärde 

kvartalet 2015 och för elevhändelser första kvartalet 2016. 

 

Vi registrerar tillbud, olycksfall och färdolycksfall för anställda. Elevhändelser 

rapporteras in av pedagoger och det vi registrerar är tillbud, olycksfall, samt 

kränkande behandling.  

 

Under kvartal 3 2018 införde IA elevmodulen som gör att skolelever separeras 

från förskolebarn. Det gör att statistikredovisningen har förändrats och delas 

upp på elev respektive förskolebarn under kategorierna tillbud och olycksfall. 

Kränkande behandling redovisas elev respektive förskolebarn ihop under 

respektive rektorsområde. 

 

Varje period inleds med en helhetsbild av samtliga tillbud och olycksfall, för att 

särredovisas per verksamhet för parametrarna hot och våld samt skadad av 

person vilka är särredovisade för att öka tydligheten. Föregående år redovisas 

jämte innevarande år. Förhållandet mellan hot & våld och skadad av person 

och övriga händelser ges i en procentsats per kategori – tillbud/olycksfall. 

Status i hur händelserna utreds redovisas i procent. Status står för chefens 

händelsehantering i KIA.  

 Rapporterad/registrerad innebär att händelsen 

enbart har inkommit i systemet.  

 Under utredning/åtgärd/uppföljning innebär 

att chef håller på att hantera ärendet.  

 Klar innebär att chef har hanterat händelsen klar 

i systemet. 
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Skolelev inom grundskolan  

Period: 1 jul – 30 sep 2018 

Totalt antal tillbud och olycksfall samt kränkande behandling (övrig avvikelse) 

 

Omfattar barn från förskoleklass och upp till årskurs 9.  

 

Grundskolan totalt antal händelser   

Tillbud  80 st 

Olycksfall  36 st   

  

   

 

Nedanstående statistik är uppdelat per rektorsområde och avser endast 

skadeorsak hot och våld samt skadad av person. 
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Nedanstående statistik är uppdelat per rektorsområde och avser endast 

skadeorsak hot och våld samt skadad av person. 

 
 

 
 
Chefens händelsehantering i KIA hämtad 2018-10-29 
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Förskolebarn 

Perioden 1 jul – 30 sep 2018 

 

 
 

 

Nedanstående statistik är uppdelat per rektorsområde och avser endast 

skadeorsak hot och våld samt skadad av person. 
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Chefens händelsehantering i KIA hämtad 2018-10-29 
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Kränkande behandling grundskolan 
inkluderat förskolebarn 

Perioden 1 jul – 30 sep 2018 

Antal som är utredda 55 st 
Antal som ännu inte har blivit utredda 22 st  
 
Antal som är bedömda som kränkande behandling  50 st  
Antal som är bedömda som icke kränkande behandling 15 st  
 
Totalt inrapporterade händelser  87 st. 
 
 

 
 
 
 
Av de som är bedömda som kränkande behandling fördelat på vad 
kränkningen har bestått av – diskriminering/trakasserier/våld 
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Chefens händelsehantering i KIA hämtad 2018-10-29 
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Gymnasieskolan - elever 

Period 1 jul – 30 sep 2018 
 
Gymnasieskolan totalt antal händelser 
Tillbud  0 st 

Olycksfall  1 st    

Kränkande behandling  1 st 
 

 
 
 

 Det fanns inga tillbud eller olycksfall som är kopplade till hot och våld 
eller skadad av person under detta kvartal. 

 Händelserna är klarmarkerade och helt hanterade. 
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Grundskolan - anställda 

Period: 1 jul – 30 sep 2018 

Totalt antal tillbud och olycksfall  

Grundskolan totalt antal händelser   

Tillbud   26 st 

Olycksfall  18 st    

Färdolycksfall  2 st 

 

 
 

 

Nedanstående statistik är uppdelat per rektorsområde och avser endast 

skadeorsak hot och våld samt skadad av person.  
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Chefens händelsehantering i KIA mätdatum 2018-10-26 
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Nedanstående statistik är uppdelat per rektorsområde och avser endast 

skadeorsak hot och våld samt skadad av person. 

 
 

 
 
Chefens händelsehantering i KIA mätdatum 2018-10-26 
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Gymnasieskolan - anställda 

Period 1 jul – 30 sep 2018 

 
Gymnasieskolan totalt antal händelser 
Tillbud  0 st 

Olycksfall  0 st  
Färdolycksfall  0 st 
 

 
 

 
I och med att det inte finns några händelser registrerade denna period lämnas 
ingen övrig data. 
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Funktionsstöd 

Period: 1 jul – 30 sep 2018 

Totalt antal tillbud och olycksfall  

 

Funktionsstöds totalt antal händelser   

Tillbud   24 st 

Olycksfall  16 st    

Färdolycksfall  1 st 

 

 
 
 
Nedanstående statistik är uppdelat per verksamhetsområde och avser endast 

skadeorsak hot och våld samt skadad av person.  
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Chefens händelsehantering i KIA mätdatum 2018-10-25 
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Nedanstående statistik är uppdelat per verksamhetsområde och avser endast 

skadeorsak hot och våld samt skadad av person.  

 

 
 

 
 
Chefens händelsehantering i KIA hämtad 2018-10-25 
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Individ och familj 

Period: 1 jul – 30 sep 2018 

Totalt antal tillbud och olycksfall  

 

Individ och familj totalt antal händelser   

Tillbud   3 st 

Olycksfall  1 st    

Färdolycksfall  0 st 

 

 
 
Nedanstående statistik är uppdelat per enhet och avser endast skadeorsak hot 

och våld samt skadad av person.  

 
 
 
 
 
 
 

10

8

6

9

14

5

3

1
2

5

1 1
2

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

kv 1 -17 kv 2 -17 kv 3 -17 kv 4 -17 kv 1 -18 kv 2 -18 kv 3 -18

Individ och familj
2017 och innevarande år

Tillbud Olycksfall Färdolycksfall

1 1

0

1

2

Utredningsenheten Öster Värn HVB

Tillbud - kvartal 3

Hot & våld

19



   17 (17) 
 

 
 
 
Chefens händelsehantering i KIA hämtad 2018-10-25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-01

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 316                  Dnr   VFN 2018/185

Förstudie av elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommuns revisorer har genomfört en förstudie av elevhälsan med syftet att 
studera hur Välfärdsnämnden säkerställer att elevhälsan i grundskolan bedrivs på ett sätt som 
överensstämmer med gällande lagstiftning och myndigheters vägledande dokument. 
Revisionen lyfter fram ett antal aspekter som man önskar att Välfärdsnämnden beaktar och 
önskar svar senast 2018-11-30.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 19 oktober 2018
Förstudierapport av elevhälsans uppdrag, organisation och uppdrag, juni 2018
Yttrande från verksamhetschef Anna Ristovska 2018-10-18

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att delge revisionen verksamhetschefens yttrande samt föreslå revisionen att avvakta med en     
     djupare granskning.

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-10-23

 

  VFN  
2018/185

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

Tf chef lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-46 82 91
claes.jarlvi@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Yttrande - Revisionens förstudie av elevhälsans uppdrag, 
organisation och arbete

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommuns revisorer har genomfört en förstudie av elevhälsan med syftet att 
studera hur Välfärdsnämnden säkerställer att elevhälsan i grundskolan bedrivs på ett sätt som 
överensstämmer med gällande lagstiftning och myndigheters vägledande dokument. 
Revisionen lyfter fram ett antal aspekter som man önskar att Välfärdsnämnden beaktar och 
önskar svar senast 2018-11-30.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj, daterat den 19 oktober 2018
Förstudierapport av elevhälsans uppdrag, organisation och uppdrag, juni 2018
Yttrande från verksamhetschef Anna Ristovska 2018-10-18

Utredning
Revisionen har med utgångspunkt från förstudien bett Välfärdsnämnden att beakta ett antal 
aspekter. Dessa utgår ifrån frågeställningarna hur elevhälsan arbetar främst förebyggande och 
hälsofrämjande, hur tillgången på elevhälsan ser ut på skolorna och hur nämnden följer upp 
elevhälsans verksamhet. Verksamhetschefen Anna Ristovska har i ett separat yttrande 
kommenterat revisionens reflektioner. 

Inledningsvis kan konstateras att redan 2014 genomfördes en omfattande genomlysning av 
elevhälsan. Det är viktigt att slå fast att elevhälsan är en del av skolans uppdrag och inte en 
separat verksamhet. 
I likhet med revisionen kan noteras att det inte alltid är säkert att elevhälsoarbetet har samma 
kvalitet på alla skolor. Trots att många av professionerna finns lokaliserade ute i verksamheten 
kan det ibland ändå upplevas att resurserna inte alltid räcker till utifrån ett pedagog- och 
rektorsperspektiv. Detta gäller inte minst när det uppstår akuta situationer i verksamheten. Det 
är allmänt bekant inom huvuduppdraget att det finns olika perspektiv på elevhälsan beroende 
på vem man kommunicerar med.
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Diarienummer
2018-10-23

 

  VFN  
2018/185

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

Det är dock viktigt att slå fast att elevhälsan har lämnat det tidigare traditionella 
elevvårdstänkandet och arbetar idag förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med 
skollagen från 2010. Samtidigt har det också skett en positiv utveckling sedan huvuduppdraget 
organiserades 2015-01-01 genom den fördjupade samverkan som har utvecklats mellan 
elevhälsan, skolan och socialtjänsten. Detta har varit nödvändigt för att kunna möta alltfler 
enskilda elevärenden, både elevhälsan och socialtjänsten upplever ett ökat tryck på sina 
verksamheter. Förutom fler ärenden har även elevproblematiken förändrats och 
verksamheterna möter idag mer komplexa barn- och ungdomsproblem. 

Det kan även noteras att det sker en uppföljning av elevhälsans verksamhet i 
Välfärdsnämnden, men möjligheten att kunna mäta de insatta resurserna i verksamheten skulle 
då behöva utvecklas. Nämnden är medveten om behovet av ökade resurser, men ser i 
dagsläget ingen anledning att ytterligare granska elevhälsan utan anser att en djupare 
granskning kan avvaktas en tid. Det bör gå ytterligare två år innan en sådan granskning känns 
relevant.

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att delge revisionen verksamhetschefens yttrande samt föreslå revisionen att avvakta med en     
     djupare granskning.

_____

Claes Jarlvi
Tf chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Revisionen
Elevhälsan
Välfärdsnämnen
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2018-10-18

Anna Ristovska
Verksamhetschef elevhälsan
Lärande och familj

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

Yttrande - Förstudie av elevhälsans 
uppdrag, organisation och arbete

Bakgrund
Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutade Ängelholms kommuns revisorer 
att genomföra en förstudie av elevhälsan. Projektplanen för förstudien daterad 180123 
fastställer följande syfte;

 Att studera hur välfärdsnämnden säkerställer att elevhälsan i grundskolan bedrivs 
på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning och myndigheters 
vägledande dokument.

Frågeställningar:
 Hur arbetar elevhälsan främst förebyggande och hälsofrämjande?
 Hur ser tillgång till elevhälsa för eleverna ut på skolorna?
 Hur följer nämnden upp elevhälsans verksamhet?

PwC fick uppdraget att genomföra förstudien vilken redovisades för revisionen i juni 2018. 
Den bygger på intervjuer med huvuduppdragschefen för Lärande och familj, 
verksamhetschefen för elevhälsan och elevhälsans ledningsgrupp. De intervjuade har inte 
givits möjlighet att faktagranska förstudiens innehåll. Revisorerna beslutade 180613 att anta 
förstudien så som sin egen. Vid revisorernas sammanträde 180912 fick de en presentation 
av verksamheten av verksamhetschefen för elevhälsan. Revisionen påpekar flera aspekter 
att beakta för VFN och önskar svar senast 181130. 

Tillbakablick på genomlysningen 2014
Det finns många perspektiv på elevhälsan och hur den fungerar och svaren varierar 
självklart beroende på om huvuduppdraget, rektorer, lärare, elevhälsopersonal eller elever 
tillfrågas. Förväntningarna på vad elevhälsan ska bidra med är ofta höga, men står inte alltid 
i samklang med det uppdrag som elevhälsan har enligt gällande styrdokument.

Elevhälsan genomgick en omfattande genomlysning 2014. Då intervjuades elevhälsans 
professionsgrupper, samtliga rektorsområdens skolledare och nyckelpersoner. 
Genomlysningen ställde inte insamlade kunskaper om verksamheten i relation till 
skollagens krav på elevhälsan. Elevhälsan, de enskilda yrkesgrupperna och det 
tvärprofessionella samarbetet i teamet, utgör en viktig resurs för skolan. Ett välfungerande 
elevhälsoarbete som präglas av ett nära samarbete mellan elevhälsoteam, lärare, rektor och 
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övrig personal är centralt för att skolan ska kunna utforma lärmiljöer där alla elever trivs 
och ges möjligheter att utveckla sin fulla potential. Dessa aspekter är viktiga att väga in vid 
en studie av elevhälsans verksamhet. Elevhälsan är en del i skolans uppdrag och inte en 
separat verksamhet. Det är positivt att förstudien av elevhälsans uppdrag, organisation och 
arbete fokuserar på att säkerställa att elevhälsan bedrivs på ett sätt som överensstämmer 
med gällande lagstiftning och myndigheters vägledande dokument. 
 

Skollagens krav på Elevhälsan
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas. 
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” (2 kap 25 § 
skollagen). I Ängelholms kommun har politiken betonat vikten av tidiga insatser och tidig 
upptäckt. Vissa av elevhälsans professioner arbetar därför också riktat mot förskolan. 

Det finns inte reglerat vilken yrkesgrupp som ska tillhandahålla de specialpedagogiska 
insatserna, men de ges vanligen av specialpedagoger eller speciallärare. I Ängelholms 
kommun har man även logopedisk kompetens att tillgå inom elevhälsan. 

I 2 kap 27 § skollagen regleras att varje elev i de obligatoriska skolformerna ska erbjudas 
minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller jämnt fördelade under 
skoltiden. Mellan dessa hälsobesök ska eleven också erbjudas uppföljande undersökningar 
av tillväxt, syn, hörsel och andra begränsade hälsokontroller. I gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska varje elev också erbjudas ett hälsobesök som innefattar en allmän 
hälsokontroll. I särskolan ska eleverna erbjudas hälsobesök årligen. 

Enligt 3 kap 8 § skollagen ska samråd ske med elevhälsan om det inte är uppenbart 
obehövligt då det genomförs en utredning för att bedöma om en elev behöver särskilt stöd.

Välfärdsnämndens återkoppling till revisionen
Utifrån förstudien konstaterar revisionen att följande aspekter bör beaktas av
välfärdsnämnden:

 Revisionen konstaterar att elevhälsan är organiserad i en central 
elevhälsoorganisation. En samlad central organisation skapar goda 
förutsättningar för kompetensutveckling av professionerna samt utbyte dem 
emellan. Vidare underlättar det skapandet av övergripande rutiner och 
processer. En centraliserad form kan även skapa en mindre sårbarhet då 
personer kan samarbeta och arbeta överlappade vid eventuell frånvaro. En 
svaghet kan vara att rektor inte fullt ut förfogar över professionerna inom 
elevhälsan inom den enheten som rektor ansvarar för. Det kan uppstå ett 
förhållande där rektor behöver beställa professioner till skolan och får göra 
det i mån av tid.
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Välfärdsnämndens beaktande
En majoritet av kommunerna i Sverige har en elevhälsoorganisation som innebär en 
kombination av centralt anställda yrkesgrupper och yrkesgrupper anställda direkt av 
skolorna. Det är inte ovanligt att det inom samma yrkesgrupp finns en del personer som är 
centralt anställda och andra som är anställda av en skola inom samma kommun. I 
Ängelholm är så fallet för specialpedagogerna. Det är viktigt att notera att var en person är 
anställd behöver inte innebära något för var denna i praktiken arbetar. Till exempel har 
skolkuratorer och skolsköterskor sin anställning i elevhälsan och har sin arbetsplats på en 
eller flera skolor. Fördelen med elevhälsans organisation i Ängelholm är att de olika 
medarbetarna inom samma profession har samma grunduppdrag och 
kompetensutveckling. Även att det finns en kommunövergripande överblick och ett 
utifrånperspektiv. 
Det kan även bidra till att det är lättare att rekrytera eftersom medarbetarna känner sig 
mindre ensamma i sin yrkesroll då de har kollegor som de träffar regelbundet. De kan 
också ges bättre möjligheter till kompetensutveckling. Nuvarande organisation gör 
elevhälsan mer likvärdig genom att resurserna kan fördelas utifrån behov, ökar 
möjligheterna till kollegial handledning och tvärprofessionella samtal, riktade insatser, 
handledning, konsultation, utbildning och mindre utredningar. Elevhälsans pedagogiska 
och psykologiska resursteam, PPR, riktar främst sitt arbete mot pedagoger och övrig 
personal inom förskola och skola.  

Elevhälsan har satsat på att utveckla de olika yrkesgruppernas kompetens genom 
exempelvis nätverk för varje profession och kollegialt lärande. Det är fokus på evidens, 
forskning och beprövad erfarenhet som bidrar till ständig kompetenshöjning. Även 
mentorskap för introduktion av nya medarbetare i elevhälsan, kvalitetledningssystem och 
dokumentation stärks genom att ha en centraliserad elevhälsoorganisation.  

Tillgången till kompetenser och samarbete är viktigt men inte en garanti för att 
elevhälsoarbetet håller samma kvalitet på alla skolor. Rektors ledarskap, samarbete och 
arbetssätt på skolorna är exempel på faktorer som också gör skillnad.

Det är angeläget att säkerställa att elevhälsoarbetet fungerar bra på alla skolor, något som 
bidrar till att skapa likvärdighet i utbildningen. Genom olika utbildningsinsatser 
organiserade av elevhälsan har dess medarbetare och skolledare på olika sätt fått stöd i att 
utveckla goda förutsättningar för ett välfungerande elevhälsoarbete. 

Välfärdsnämnden är väl förtrogen med att behoven av elevhälsa är stora och insatserna 
ibland får göras i mån av tid. Välfärdsnämnden kommer att säkerställa att elevhälsan ges 
förutsättningar att bedrivas på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning och 
vägledningsdokument. 

 Revisionen kan konstatera att elevhälsan i Ängelholm arbetar förebyggande 
och hälsofrämjande genom olika former av insatser. Avseende tillgången till 
elevhälsan konstaterar revisionen att fördelningen är efterfrågestyrd samt att 
flera skolledare efterfrågar en ökad tillgång till elevhälsan när det gäller de 
flesta elevhälsoprofessionerna. Uppföljning till välfärdsnämnden sker men 
revisionen konstaterar, även att det är svårt att fånga utfallet från elevhälsan, 
att det finns ett behov av att kunna visa hur elevhälsan bidrar. Det är även 
angeläget att kunna visa på hur behoven ser ut.
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Välfärdsnämndens beaktande
Tillgången till elevhälsa kan bedömas utifrån hur verksamheterna själva uppfattar tillgången 
till de insatser som omnämns i skollagen. Det ska finnas tillgång till de olika 
yrkeskategorierna och skolorna ska också uppleva att det finns en reell tillgång till 
kompetensen när den behövs. Organiseringen av elevhälsan ska också ske på ett sådant sätt 
att den ges reella förutsättningar att uppfylla funktionen att dels vara förebyggande och 
hälsofrämjande, dels stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det handlar om 
rektorernas tillgång till elevhälsans kompetenser, samarbetet mellan de anställda inom 
elevhälsan samt elevernas och lärarnas tillgång till elevhälsans kompetenser. 

Välfärdsnämnden är förtrogen med att barn och elevantalet i Ängelholms kommun ökat, 
att den socioekonomiska problematiken blivit tyngre och att det föreligger löneglidning för 
de professioner som ingår i elevhälsan. Tillgången till elevhälsan har minskat men bedöms 
ändå vara reell. Välfärdsnämnden kommer att beakta dessa aspekter när nämnden framöver 
följer upp elevhälsans förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.  

Det är ett ständigt utvecklingsarbete, att säkra likvärdighet och kvalitet i elevhälsoarbetet. 
Det handlar om samarbetet dels inom elevhälsan dels mellan elevhälsans professioner, 
lärare, rektor och övrig skolpersonal. Att mäta hur just elevhälsans medarbetare bidrar är en 
utmaning. Rektors ledarskap har stor betydelse för att skapa möjligheter för samarbete och 
rektors förutsättningar för sitt ledarskap är därför centrala. Elevhälsoarbetet ska vara 
hälsofrämjande och förebyggande. Det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för skolans 
elevhälsoarbete så att det inte får stå tillbaka för åtgärdande arbete i akuta situationer. 

Välfärdsnämnden är väl förtrogen med skolledarnas ofta pressade arbetssituation. Andra 
exempel som påverkar kvalitén är resurser, för få tjänster inom elevhälsan och brist på 
lämpliga lokaler ute på förskolor och skolor för att kunna skapa goda lärmiljöer. Det är 
således många aspekter som påverkar kvalitén i elevhälsan och mervärdet verksamheten 
bidrar till. En styrka är kompetensen hos elevhälsans medarbetare. 

När det gäller rektorernas, lärarnas och elevernas tillgång till elevhälsans kompetenser är 
den olika på skolorna beroende av skolornas elevantal. På en del skolor finns vissa av 
elevhälsans yrkesgrupper fysiskt på plats vissa dagar i veckan vilket kan innebära att 
kontakterna övrig tid sker via telefon och e-post. Andra större skolor har exempelvis 
skolsköterska och skolkurator på plats hela veckan.  

Många samhällsaktörer har höga förväntningar på skolan och de problem skolan ska kunna 
tackla. Men för att samhället som helhet ska kunna ge alla barn och ungdomar det stöd de 
behöver under uppväxten är det nödvändigt att skolan samverkar med andra verksamheter. 
Där elevhälsans uppdrag tar slut måste det finnas andra funktioner som tar vid. Det kan 
exempelvis handla om att socialtjänst, primärvård samt barn- och ungdomspsykiatri gör 
sina insatser mer lättillgängliga. Välfärdsnämnden följer därför regelbundet upp den 
samverkan som sker inom huvuduppdraget Lärande och familj och har även träffat 
ansvariga politiker för barn och ungdomspsykiatrin för att påtala behoven. 

 Revisionen konstaterar att elevhälsan har en ansträngd situation. De 
intervjuade beskriver hur den ekonomiska ramen för hela Lärande och 
Familj minskats vilket även påverkat elevhälsan. Samtidigt har elevantalet i 
kommunen ökat och elevernas behov och förutsättningar förändrats. 
Skolorna och elevhälsan ställs inför mer komplexa behov hos eleverna som 
kräver utveckling av insatser och arbetssätt samt är mer tidskrävande.
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Välfärdsnämndens beaktande
Elevhälsans rekryteringsutmaningar har ökat. Det har blivit svårare att rekrytera en del av 
de kompetenser och yrkesgrupper som det enligt skollagen ska finnas tillgång till. De 
främsta orsakerna är, dels att tillgången till utbildade personer inom dessa yrkesgrupper är 
för låg, dels konkurrensen mellan kommunerna. Det är en verklighet som Ängelholms 
kommun delar med övriga kommuner inom familjen Helsingborg och förmodligen 
kommunerna i hela landet. 

Välfärdsnämnden följer den stora utmaningen med ökande psykisk ohälsa bland eleverna 
genom uppföljning av olika nyckeltal kopplat till nämndsmålen. När det gäller möjligheten 
att utveckla inkluderande lärmiljöer för att möta elevers olikheter är det viktigt att 
byggnationen av nya skolor sker i den takt som krävs när befolkningen ökar och att 
lokalförsörjningsplanen ges förutsättningar att kunna verkställas. 

Skolverket har sedan 2012 ett riktat statsbidrag som skolhuvudmän kan ansöka om för 
personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik. Sedan 2017 kan bidrag även 
sökas för att behålla det utökade antal tjänster huvudmannen tidigare fått bidrag för, 
förutsatt att personaltätheten bibehålls. Bidraget motsvarar hälften av kostnaden för en 
anställning.

De besparingar på grund av resursbrist som drabbat elevhälsan de senaste åren har 
inneburit en minskning av elevhälsans personal och bristande kontinuitet i någon av 
verksamhetens delar. Välfärdsnämnden är väl förtrogen med dessa konsekvenser och att 
elevhälsans budgetram inte medgett ansökan om statsbidrag för personalförstärkningar. 

Anna Ristovska

Verksamhetschef Elevhälsan
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Sammanfattning  

Ängelholms kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en förstudie. Syftet 

med förstudien är att se om välfärdsnämnden säkerställer att elevhälsan i grundskolan 

bedrivs på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning och myndigheters väg-

ledande dokument. Vi har använt oss av följande frågeställningar för att svara upp till vårt 

syfte: 

 Hur arbetar elevhälsan främst förebyggande och hälsofrämjande? 

 Hur ser tillgång till elevhälsa för eleverna ut på skolorna? 

 Hur följer nämnden upp elevhälsans verksamhet? 

Vi kan konstatera att elevhälsan i Ängelholm arbetar förebyggande och hälsofrämjande 

under olika former och genom olika insatser. Tillgången till elevhälsan i Ängelholm är 

efterfrågestyrd och flera skolledare efterfrågar en ökas tillgång till de flesta elevhälsopro-

fessioner. Vi konstaterar även att uppföljning till nämnden avseende elevhälsans verk-

samhet sker men att det är svårt att fånga utfallet från elevhälsan trots att det finns ett 

behov av att kunna se hur elevhälsan bidrar. 

Vi konstaterar att elevhälsan i Ängelholm har en ansträngd situation. Det finns en upple-

velse av att verksamheten utmanas från två håll; dels i minskade eller oförändrade eko-

nomiska förutsättningar och dels genom fler barn och elever samt förändrade och mer 

komplexa stödbehov. Ansvaret för att skapa ändamålsenliga förutsättningar för elevhäl-

san ligger på välfärdsnämnden. Med förstudien som bakgrund rekommenderar vi reviso-

rerna att ytterligare granska elevhälsa med fokus på elevhälsans förutsättningar att klara 

sitt kommunala och statliga uppdrag. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas den 1 juli 2011 samlades skolhäl-

sovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad 

elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedago-

giska insatser. Det innebär att det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psyko-

log och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att ele-

vernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  

Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profess-

ion har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med 

övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. I skollagen tydliggörs att 

elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.  

Av regeringens proposition om skollagen framgår att arbete med elevhälsa förutsätter en 

hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att 

det finns kompetens att tillgå för detta arbete. I Socialstyrelsens och Skolverkets vägled-

ning för elevhälsan (3:e upplagan) framgår att inom ramen för elevhälsans generella ar-

bete kan det bland annat också ingå samverkan med regionens hälso- och sjukvård.  

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk har revisorerna nu beslutat att genomföra 

en förstudie av elevhälsans. 

1.2. Syfte 
Syftet är att studera hur välfärdsnämnden säkerställer att elevhälsan i grundskolan bed-

rivs på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning och myndigheters vägle-

dande dokument. 

1.3. Frågeställningar 
 Hur arbetar elevhälsan främst förebyggande och hälsofrämjande? 

 Hur ser tillgång till elevhälsa för eleverna ut på skolorna? 

 Hur följer nämnden upp elevhälsans verksamhet? 

1.4. Avgränsning och metod 
Förstudien är avgränsad till välfärdsnämnden och grundskolan. Vi har intervjuat chefen 

för huvuduppdraget Lärande och familj tillsammans med ledningen och representanter 

för elevhälsan. Vi har även tagit del av relevanta dokument och rutiner i anslutning till 

elevhälsans verksamhet. 
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2. Iakttagelser 

Elevhälsan inom Ängelholms kommun är organiserad i en centraliserad form. Det innebär 

att majoriteten av kompetenserna som ska finnas inom elevhälsan enligt skollagen är or-

ganiserade i en central enhet och arbetar med skolor och förskolor.  

Elevhälsan är organiserad inom huvuduppdraget Lärande och Familj. Den leds av en 

verksamhetschef som är underställd chefen för huvuduppdraget. Inom elevhälsan finns 

fyra enheter som leds av en enhetschef: 

- Skolhälsovården 

- Kuratorsgruppen 

- Pedagogiska och psykologiska resursteamet 

- Skoldatateket 

Elevhälsan omfattar följande tjänster: 

Skolkuratorer 9,4 

Skolsköterskor 12,68 

Skolläkare 0,65 

Skolpsykologer 4,3 

Specialpedagoger  4,6 

Logopeder 2,5 

Skoldatatek 0,89 

På skolorna finns det specialpedagoger som leds av rektor.  

Det finns sedan några år tillbaka ett politiskt beslut om att arbeta med tidiga insatser. Det 

har resulterat i att elevhälsan även arbetar inom förskolan. Det är inget krav som finns i 

skollagen. 

2.1. Förebyggande och hälsofrämjande 
Enligt socialstyrelsen riktlinjer för elevhälsan kan elevhälsans arbete med hälsofrämjande, 

förebyggande och åtgärdande insatser bedrivas på olika nivåer – organisation, grupp och 

individ. Elevhälsans insatser kan bidra till att belysa både företeelser och strukturer som 

kan utgöra hälsorisker eller hinder och sådant som främjar elevernas utveckling mot ut-

bildningens mål. I skollagens förarbeten nämns elevhälsans medverkan både när det gäl-

ler generellt inriktade uppgifter som till exempel arbete med arbetsmiljö, värdegrund och 

kränkande behandling samt det individuellt inriktade arbetet. På den individuella nivån 

har elevhälsan ett ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och ut-

veckling. 

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det förebyg-

gande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt stärka 

skyddsfaktorerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad 

som orsakar ohälsa samt om vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter 
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med att nå utbildningens mål. Det är viktigt att elevhälsan är medvetna om elevens sam-

manhang utanför skolan En elev kan exempelvis leva i en familj med svårigheter som på-

verkar elevens välbefinnande och måluppfyllelse. Det kan också finnas förhållanden i sko-

lan som gör att elever och lärare inte kan fullfölja skolans uppdrag, bland annat kränk-

ningar, skadegörelse eller bristande studiero. 

Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors självskat-

tade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Enligt förarbetena ska 

elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling 

och hälsa. Det innebär att arbeta med att stärka elevers delaktighet och självkänsla. För 

att åstadkomma sådana miljöer är det viktigt att elevhälsan deltar i skolans värdegrunds-

arbete och i arbetet mot kränkande behandling. Dessutom kan elevhälsan delta i under-

visning om goda och hälsofrämjande levnadsvanor. 

Representanterna för elevhälsan i Ängelholm beskriver att de genomför olika insatser 

beroende på vilka nivå de arbetar med. I grova drag är det uppdelat på följande och med 

några exempel på förbyggande och hälsofrämjande insatser: 

Nivå Insatser och former 

Individ Spontana och inbokade möten med elever.  

Handledning och konsultation av enskilda lärare. 

Lyssna på elevernas behov och agera förlängd arm inom or-

ganisationen  

Elevhälsosamtal enligt skollagen. 

 

Grupp Arbeta med en eller flera lärare kring en klass eller grupp ele-

ver till exempel utbildningar av personal om neuropsykolo-

giska funktionshinder, tal- och språkutbildningar samt vägle-

dande samspel. 

Handledning och konsultation av grupp med lärare. 

Utbildning för i livskunskaps för klasser. 

Analyser av elevhälsosamtalen på grupp och klassnivå. 

 

Organisation Elevhälsans representanter sitter med i skolenheternas lokala 

elevhälsoteam, trygghetsgrupper och liknande sammanhang. 

Där kan de vara delaktiga i utveckling av organisationen och 

övergripande insatser. De intervjuade anser att dessa möten 

är viktiga att planera in för att samtidigt ska utrymme för att 

arbeta med individen och grupper.  

Information till rektorer och lärare om vilka åtgärder och ar-

betssätt som elevhälsan arbetar med för att hantera barn och 

elevers behov. 

Analyser av elevhälsosamtalen på organisationsnivå. 

Elevhälsan anser att de framför allt arbetar med rektor, förskolechefer och personal inom 

för att stödja dem att arbeta med barn och elever. Enligt de intervjuade finns en uttalad 

vilja hos flera rektorer, förskolechefer och lärare att elevhälsans kompetenser ska arbeta 
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mer med enstaka elever eller grupper av elever. Här finns det i vissa sammanhang mot-

satta uppfattningar om hur elevhälsan ska arbeta. Utifrån socialstyrelsens riktlinjer ska 

elevhälsan arbeta på de tre nivåer som anges i tabellen ovan. Det innebär att vara en extra 

resurser för en eller en grupp elever kan vara ett moment eller insats från elevhälsan men 

inte ett förfarande som ska dominera elevhälsans arbetsuppgifter.  

De intervjuade anser att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är aktuellt och de 

pratar om vad det innebär och hur det ska hanteras. Uppfattningen i gruppen är att de har 

kommit långt i att arbeta sig från de tidigare elevvårdsbegreppet till former för förebyg-

gande och hälsofrämjande arbete. 

För samtliga professioner inom elevhälsans finns det uppdragsbeskrivningar eller lik-

nande. Detta tydliggör vad elevhälsans professioner ska arbeta med och vilket som ligger 

på respektive profession. 

2.2. Tillgång till elevhälsa på skolorna 
Elevhälsans olika kompetenser har flera olika uppdragsgivare både inom förskola och 

grundskola. Det framgår av intervjuer att fördelningen är efterfrågestyrd och att det finns 

en efterfrågan från flera skolledare på en ökad tillgång till elevhälsan när det gäller de 

flesta elevhälsoprofessionerna. När efterfrågan blir för stor är det de beställande förskole-

cheferna och rektorerna som får prioritera inom ramen för de beställningar de har gjort. 

Avseende skolsköterskorna så har de cirka 500 elever per tjänst. De är organiserade så att 

de framförallt arbetar på en huvudskola och därefter fördelar sin tid utifrån behov och 

förutsättningar. Verksamhetschefen för skolsköterskorna gör årligen en prognos över 

vilka behov som kommer att finnas i verksamheten och gör fördelningen i marginalen. 

Detta påverkas av antalet elever, vilka behov eleverna har samt vilka andra tjänster som 

finns på skolan. Det framgår av intervjuer att tillgången på psykologerna inte är tillräcklig, 

vilket innebär att konsulttjänster köps in. 

Av intervjuer framgår att elevantalet är viktigt för att fördela resurserna inom elevhälsan 

till skolorna.  

Representanter för elevhälsan framhåller att behovet av elevhälsan ökar. Det beror på en 

ökning av elevantalet, trångboddhet på skolorna samt en komplex behovssituation hos 

barn och elever. Skolorna behöver således en större stöttning. Det framgår vidare att det 

ibland finns en brist på samsyn med vissa skolor gällande vad som är elevhälsans upp-

drag. Behoven på skolorna anses stora och skolorna efterfrågar mer handgripligt stöd med 

eleverna genom elevhälsan, vilket inte är elevhälsans primära uppdrag.  

Elevhälsan uppfyller lagens krav på tillgång till elevhälsa men skolornas behov av elevhäl-

san ökar i takt med att elevantalet ökar och att kommunens socioekonomiska struktur 

förändras. Trots att barn- och elevantalet har ökat så har grundskolans budget ram inte 

ökat i samma utsträckning. Därmed har elevhälsans ram inte heller ökat. Det innebär att 

resurserna inte har följt med utvecklingen av elevantal. Det framgår även att det har skett 

en löneglidning som ramen inte har tagit hänsyn till. Inför 2019 finns det sparbeting, vil-

ket påverkar elevhälsan. Elevhälsan arbetar som tidigare nämnts även med förskolan som 

är ett politiskt prioriterat område. Detta arbete kostar extra pengar, trots det har elevhäl-

san haft en minskad ram sedan 2013. Detta har resulterat i att elevhälsan idag upplever en 
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ansträng situation. Det innebär bland annat att skolsköterskorna har färre mottagningsti-

der, stress för personalen, väntetider har skapats för utredningar trots att det finns goda 

rutiner och förfaranden. Det anges även att det är svårt för enheterna att genomföra det 

elevhälsan rekommenderar då lokalerna inte är ändamålsenliga på flera av skolorna. 

2.3. Nämndens uppföljning av elevhälsan 
 

Av intervjuer framgår att välfärdsnämnden får en årlig genomgång av elevhälsans upp-

drag och arbete. Även elevhälsoenkäten har presenterats och patientberättelsen presente-

ras årligen. Det framgår också att skolorna har kontaktpolitiker. De intervjuade menar att 

nämnden således har en bra bild av situationen och vet hur nuläget ser ut och vilka utma-

ningar som finns.  

I Verksamhetsplanen för 2018 beskrivs elevhälsans målområden för 2018.  

Elevhälsans målområden 2018 

 Samlad elevhälsa kring barnet/eleven på individ- grupp- och organisationsnivå 

 Tidiga insatser och tidig upptäckt 

 Bidra till att utveckla arbetet i de lokala elevhälsoteamen 

 Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsouppdraget 

 Bidra till att utveckla samverkan med andra verksamheter 

Arbetet med målområdena inleds i augusti varje år. De olika områdena gås igenom och 

följs upp. SWOT-analyser genomförs av nuläget och utveckling av de olika områdena följs 

årsvis. Varje enhet genomför dessa SWOT-analyser och sedan skapas en gemensam över-

gripande handlingsplan för att nå målen. Elevhälsan gör självvärderingar av verksamhet-

en och sätter nya åtgärder inom ramen för verksamhetsplanen. I detta arbete finns stöd 

att tillgå i form av samordnare från förvaltningsorganisationen.  

Målområdena beskrivs som strävansmål utan nyckeltal och mätetal. Det är svårt att mäta 

elevhälsans prestationer i förhållande till elevernas resultat och det finns heller inget stöd 

för elevhälsan att arbeta med uppföljning och utveckling. Varje enhet inom elevhälsan 

sätter egna mål och mäter genomförandet så gott det går. Den medicinska resursen har 

mätetal som bygger på det nationella uppdraget och genomförandet. Det finns således 

kvalitetsmått som kan användas men de intervjuade anser ändå att det är svårt att be-

döma och insatserna ger effekt hos eleverna.  

Det framgår av intervjuer att det är svårt att fånga utfallet från elevhälsan samtidigt som 

det är viktigt att kunna visa hur elevhälsan bidrar. Det är även viktigt att kunna visa på 

hur behoven ser ut.  
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3. Slutsatser 

Vi kan konstatera att elevhälsan är organiserad i en central elevhälsoorganisation. Utöver 

de centrala professionerna finns det specialpedagoger på skolorna som leds av rektor. 

Valet av organisationsform av elevhälsan har sina styrkor och svagheter. En samlad cen-

tral organisation skapar goda förutsättningar för kompetensutveckling av professionerna 

samt utbyte dem emellan. Vidare underlättar det skapandet av övergripande rutiner och 

processer. En centraliserad form kan även skapa en mindre sårbarhet då personer kan 

samarbeta och arbeta överlappade vid eventuell frånvaro. Svagheter kan vara att rektor 

inte fullt ut förfogar över professionerna inom elevhälsan inom den enheten som rektor 

ansvarar för. Det kan uppstå ett förhållande där rektor behöver beställa professioner till 

skolan och får göra det i mån av tid. Vidare kan fördelningen av professionerna till sko-

lorna ske utifrån ett strikt matematiskt beräknande som endast utgår från antalet elever 

och inte eleverna behov och förutsättningar. 

En elevhälsa som till större delen är organiserad med professionerna organiserade på sko-

lorna ger rektor ett ökat förfogande över kompetenserna inom elevhälsan och profession-

erna kommer närmare lärarna och eleverna genom att tillhöra en enhet. Det kan samtidigt 

vara svårt att rekrytera elevhälsans professioner till mindre enheter då det inte får att er-

bjuda tillräckligt stora tjänster utifrån antalet elever på enheten. 

Det finns även andra delar som påverkar och påverkas av valet av organisationsform, inte 

minst resursfördelningen och rektors ledarskap. Redovisningen ovan ska inte uppfattas 

som någon uttömmande analys av olika organisationsformer utan endast som exempel på 

styrkor och svagheter i olika former samt att det inte finns en lösning som fungerar i alla 

sammanhang. 

Vi kan konstatera att elevhälsan i Ängelholm arbetar förebyggande och hälsofrämjande 

genom olika former och insatser. Det finns en uppfattning bland de intervjuade elevhälsan 

har arbetat sig från det tidigare elevvårdsbegreppet till former för förebyggande och hälso-

främjande arbete. Avseende tillgången till elevhälsan konstaterar vi att fördelningen är 

efterfrågestyrd samt att flera skolledare efterfrågar en ökad tillgång till elevhälsan när det 

gäller de flesta elevhälsoprofessionerna.  Uppföljning till nämnden sker men vi konstate-

rar även att det är svårt att fånga utfallet från elevhälsan och det finns ett behov av att 

kunna visa hur elevhälsan bidrar. Det är även viktigt att kunna visa på hur behoven ser ut.  

Vi kan vidare konstatera att elevhälsan i Ängelholm har en ansträngd situation. De inter-

vjuade beskriver hur den ekonomiska ramen för hela Lärande och Familj minskas. Led-

ningen behöver således se över ramarna inom hela verksamheten vilket även påverkar 

elevhälsan. Detta har skett under de senaste åren. Samtidigt har elevantalet i kommunen 

ökat och elevernas behov och förutsättningar förändrats. Skolorna och elevhälsan ställs 

inför mer komplexa behov hos eleverna som kräver utveckling av insatser och arbetssätt 

samt är mer tidskrävande. Nämnden för Lärande och Familj har i detta sammanhang att 

prioritera hur de hanterar den ram de tilldelas från fullmäktige. 
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3.1. Rekommendationer till revisorerna 
Som ovan nämnts kan vi konstatera att elevhälsan i Ängelholm har en ansträngd situat-

ion. Det finns en upplevelse av att verksamheten utmanas från två håll; dels i minskade 

eller oförändrade ekonomiska förutsättningar och dels genom fler barn och elever samt 

förändrade och mer komplexa stödbehov. Ansvaret för att skapa ändamålsenliga förut-

sättningar för elevhälsan ligger på välfärdsnämnden. Med förstudien som bakgrund re-

kommenderar vi revisorerna att ytterligare granska elevhälsa med fokus på elevhälsans 

förutsättningar att klara sitt kommunala och statliga uppdrag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-15

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 329                  Dnr   VFN 2016/359

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheterna att 
bereda boende för hemlösa

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017, § 345, att Välfärdsnämnden 
utreder möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades i juli 2017. 
Utifrån utredningen uppdrogs Lärande och familj att ta fram konkreta förslag på verksamheter 
som motsvarade de steg som saknades för att komplettera Ängelholms kommuns 
boendetrappa. Detta presenteras i rapporten Boendeprocessen – Ängelholms kommun.

Intention är att denna rapport skall ge en bild av behovet Ängelholms Kommun har i nuläget 
för att tillförsäkra alla medborgare en skälig levnadsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 2018-11-07
Rapport – bereda boende för hemlösa
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor

Katarina Sundberg och Susanne Nordin, båda från boendeenheten föredrar ärendet.

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att ta in anbud för verksamheterna Nattjour och Stödboende då vi vet att det finns lokala 
intressenter som har kapacitet att bedriva verksamhet med hög kvalitet till en rimlig kostnad. 

att se över detaljplan för att se om ändringar behövs för nybyggnation av lokal då den 
företrädesvis bör ligga centralt men något avskilt. Närhet till stationen är en fördel.

att på sikt planera för att bygga en lokal lämplig för verksamheten Nattjour. Perstorp 1 skulle 
kunna vara ett alternativ.

att kreativt och nytänkande titta på akutlösningar i större städer utomlands då bristen på 
lokaler är ett hinder som kan innebära en lång fördröjning av ett öppnande, samt

att beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-15

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Enhetschef Katarina Sundberg, boendeenheten
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-11-07

 

  VFN  
2016/359

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

Tf. chef lärande och familj
Jonas Trulsson
0431-870 00
jonas.trulsson@engelholm.se Välfärdsnämnden

 

Svar på uppdrag från kommunstyrelsen att föreslå verksamheter 
som bereder boende för hemlösa och kompletterar Ängelholms 
kommuns boendetrappa.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i samband med budget 2017, § 345, att Välfärdsnämnden 
utreder möjligheterna att bereda boende för hemlösa. Uppdraget återrapporterades i juli 2017. 
Utifrån utredningen uppdrogs Lärande och familj att ta fram konkreta förslag på verksamheter 
som motsvarade de steg som saknades för att komplettera Ängelholms kommuns 
boendetrappa. Detta presenteras i rapporten Boendeprocessen – Ängelholms kommun.

Intention är att denna rapport skall ge en bild av behovet Ängelholms Kommun har i nuläget 
för att tillförsäkra alla medborgare en skälig levnadsnivå.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 2018-11-07
Rapport – bereda boende för hemlösa
Rapport – Boendeprocessen i Ängelholms kommun 2018 med bilagor
 
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås besluta

att ta in anbud för verksamheterna Nattjour och Stödboende då vi vet att det finns lokala 
intressenter som har kapacitet att bedriva verksamhet med hög kvalitet till en rimlig kostnad. 

att se över detaljplan för att se om ändringar behövs för nybyggnation av lokal då den 
företrädesvis bör ligga centralt men något avskilt. Närhet till stationen är en fördel.

att på sikt planera för att bygga en lokal lämplig för verksamheten Nattjour. Perstorp 1 skulle 
kunna vara ett alternativ.
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  VFN  
2016/359

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

att kreativt och nytänkande titta på akutlösningar i större städer utomlands då bristen på 
lokaler är ett hinder som kan innebära en lång fördröjning av ett öppnande, samt

att beslutet översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
_____

Jonas Trulsson Barbara Boron
Tf. Chef Lärande och familj Verksamhetschef IFO

Beslutet expedieras till:
Enhetschef Katarina Sundberg, boendeenheten
Kommunstyrelsen
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Förord 

Denna rapport är resultatet från uppföljningen av utredningen Bereda boende 
för hemlösa som presenterades i juli 2017.  
 
Den första utredningen mynnade ut i ytterligare ett uppdrag till Lärande och 
familj att bland annat ta fram ett konkret förslag på verksamheter som 
motsvarade de steg som saknades för att komplettera boendetrappan, vilket vi 
här har beslutat att benämna boendeprocessen. 
 
Vår intention är att denna rapport skall ge en bild av det behov vi har i nuläget 
i Ängelholms Kommun för att tillförsäkra alla medborgare en skälig 
levnadsnivå.  
 
Jag vill tacka alla i gruppen som arbetat hårt med att ta fram material samt alla 
interna och externa samarbetspartner som välkomnat oss och delat med sig av 
sina erfarenheter och kunskaper. Tack också till verksamhetsutvecklare Sofia 
Glantz som koordinerat processen och varit ett stort stöd i rapportskrivandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarina Sundberg  Sofia Glantz 
Enhetschef för boendeenheten Verksamhetsutvecklare 
 
Susanne Nordin  Ulrika Ekeroth 
Boendesamordnare  Boendehandläggare 
 
Evelina Gustafsson  Laura Toft 
Vuxen handläggare  LSS handläggare 
 
 

  

44



 
 

  

Sammanfattning 
Under utredningens gång och genom de studiebesök som gruppen har varit på 
har det stått klart för oss att Ängelholms Kommun utför ett mycket gott arbete 
utifrån att bereda bostad för hemlösa, men att vi fattas vissa bitar.  
 
Vi arbetar redan idag utifrån Bostad först-filosofin genom att exempelvis inte 
kräva nykterhet/drogfrihet utan enbart kräva att hyreslagstiftningen följs. Vi 
har nära samarbete och samverkansavtal med de största fastighetsägarna i 
kommunen och vi arbetar aktivt för att hjälpa och stötta våra klienter till att 
komma vidare till ett förstahands kontrakt. 
 
Trots detta så ser vi att det finns ett behov av en nattjour där personal kan 
arbeta motiverande och stöttande för de som behöver tak över huvudet och 
som inte riktigt klarar ett eget boende än. Vi ser även ett behov av ett 
stödboende med personal dygnet runt som även de skall arbeta motiverande 
och stöttande och skapa en trygghet och en struktur för de klienter som 
behöver detta under en kortare eller längre tid. 
 
Det som de flesta kommuner har gemensamt idag är att bostadsbristen blir 
större och större vilket gör att vi behöver tänka annorlunda och titta på olika 
lösningar som kan finnas både i Sverige och utomlands för att möta framtidens 
behov. 
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1 Inledning - uppdraget 

I Utredning – bereda boende för hemlösa 2017 diarienummer 2016/369 (skrivs 
fortsättningsvis Utredning 2017) gavs en grundlig beskrivning av vad 
hemlöshet är, hur situationen ser ut i Ängelholms kommun och varför vi valt 
den modell som presenteras här. Därmed finner vi ingen anledning att 
återupprepa det i denna rapport.  
 
Rapporten redovisar resultat utifrån uppdrag: 
 

 Ta fram förslag till verksamheter som motsvarar de steg som saknas för 
att komplettera nuvarande boendetrappa i enlighet med utredning 
2017-07-17, ”Bereda boende för hemlösa”. 

 I uppdraget ingår att definiera Ängelholms kommuns boendetrappa, ta 
fram riktlinjer och rutiner gällande tillämpning samt arbetssätt. 

 I uppdraget ingår även att föreslå ändamålsenliga lokaler samt förslag 
till bemanning inkl. kostnadsberäkning. 

 Uppdraget ska genomföras i dialog med frivilliga organisationer och 
närliggande kommuner i syfte att undersöka behov och intresse av 
eventuell samverkan. 

2 Metod 

En liten arbetsgrupp har varit grundstommen i denna arbetsprocess. Denna 
har bestått av; Katarina Sundberg, Enhetschef Boendeenheten, Susanne 
Nordin, Boendesamordnare Boendeenheten, Ulrika Ekeroth, 
Boendehandläggare Försörjningsstödsenheten, Ewelina Gustavsson, 
Vuxenhandläggare och Laura Toft, LSS handläggare båda från 
Utredningsenheten. Sofia Glantz, Verksamhetsutvecklare på Lärande och 
familj har fungerat som processtöd. 
Gruppen har haft ett antal arbetsmöten, man har genomfört studiebesök i tre 
grannkommuner samt bjudit in privata intressenter. Parallellt har det förts 
dialog med servicestödets Fastighetsenhet och HR enhet och det har skett 
kunskapsinhämtning via olika yrkesnätverk. 

3 Utvärdering - resultat 

3.1 Studiebesök 

3.1.1 Hässleholms kommun 

Gruppen har valt att besöka Hässleholm utifrån att denna kommun angavs 
som exempel i Utredning 2017. Kommunen bedriver en nattjour som vi tycker 
stämmer med behovet i Ängelholm. Hässleholm har bedrivit sin nattjour sedan 
2010 och det finns 5 platser. Genomsnittlig beläggning är 4 personer per natt 
och de upplever sällan att de behöver avvisa någon. Om de måste avvisa blir 
det den personen som bott flest nätter den senaste veckan. Boendet är 
kostnadsfritt för individen och det krävs inget biståndsbeslut. Personer som 
inte är skrivna i kommunen kan få övernatta en natt på 6 månader. Insläpp 
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sker klockan 21.00 och två personal tar emot. Efter insläpp lämnar den ena 
personalen och den som är kvar har vaken nattjänst. Klienterna ska vistas i 
lokalen klockan 21.00–07.00. Två-tre personer delar rum men kvinnor får alltid 
bo i eget rum, man delar även gifta par. Samtliga rum har egen toalett och 
dusch men man delar på det gemensamma köket. 
 
Budget för verksamheten är 1 650 000 kr per år varav 1 500 000 kr är 
personalkostnad fördelat på 3 tjänster.  

3.1.2 Landskrona kommun 

Landskrona var intressant eftersom man i mitten på oktober öppnade ett nytt 
Lågtröskelboende. Barackliknade, biståndslöst med en personalbeläggning på 5 
tjänster, en vaken natt och en sovande jour.  Drop in för klienter mellan 19.15–
21.00.  Det erbjuds säng, dusch, enkel mat och tvättmöjlighet. Det finns 15 
platser, enkel, dubbel och trippelrum.  
 
Båda kommunerna erbjuder boende utifrån alla behov och dessutom i vissa fall 
flera alternativ per steg. 

3.2 Samverkan 

3.2.1 Beroendecentrum Nordvästra Skåne 

Region Skåne och kommunerna i Nordvästra Skåne har erfarenhet av att olika 
individer i behov av vård och hjälp faller emellan de olika organisationerna och 
blir utan hjälp, trots ambitionen med SIP-samordnad individuell plan. För 
personer med de svåraste psykiska sjukdomarna och samtidigt missbruk finns 
idag arbetsmetoder som Case Manager och F-ACT. Det stora flertalet har inte 
tillgång till detta. Man har därför startat en process finansierad av FINSAM 
som handlar om att skapa en ingång för personer med aktuell problematik och 
därigenom stärka samarbetet mellan samtliga involverade verksamheter. En 
förhoppning är också att behandlingstiderna kan kortas genom att man på ett 
tidigt stadium samordnar de insatser som skall bidra till behandlingen. 
Målsättningen i nuläget är att göra en kartläggning som visar på behov och 
möjligheter att skapa en samlad vårdkedja kring arbetet med riskbruk, missbruk 
och beroende i hela Nordvästra Skåne. Vi har träffat Processledare Linda 
Elman som genomfört kartläggningen. Behovet är tydligt i samtliga kommuner 
och hon har nu presenterat ett förslag på två verksamheter. Det ena är en 
integrerad beroendemottagning och det andra är en ett stabiliseringsboende. 
När förslagen blev konkreta visade det sig att parterna står långt ifrån varandra 
gällande samverkan. Därmed finns inget konkret i dagsläget för oss att ta 
ställning till men det är av stort intresse att fortsatt följa processen. 

3.2.2 Vejbyhem vård och boende 

Vejbyhem vänder sig till vuxna personer över 20 år med någon form av social 
problematik och som har behov av sociala omsorgsinsatser. Personalen har 
bred kunskap och lång erfarenhet av socialt arbete. Insatserna syftar till att 
skapa en bättre tillvaro för de som placeras. Man arbetar bland annat med: 
• Psykosocialt stöd (motiverande samtal, kurativa samtal, återfallsförebyggande 
samtal) 
• Boende i lägenhet med stödinsatser 
• Sysselsättning, arbetsträning, funktionsbedömning 
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Vi har både under Utredning 2017 och i denna process haft kontakt med 
Vejbyhem som är mycket intresserade av ett samarbete. Vidare presenteras 
deras konkreta förslag i löpande text och bifogad bilaga. 

3.2.3 Englamark 

Erbjuder människor kvalificerad och professionell missbruksvård på 
hemmaplan och detta drivs på entreprenad på uppdrag av Ängelholms 
kommun. Målgruppen är personer, över 18 år, som har problem med alkohol, 
narkotika och beroendeframkallande läkemedel. Knutet till behandlingen finns 
ett drogfritt boende, 6 platser, med personal dygnet runt där man kan bo inför, 
under tiden och efter man deltar i behandling. 

3.2.4 Frivilligorganisationer 

Under Utredning 2017 fördes dialog med både Svenska Kyrkan och olika 
frikyrkor på orten. Det finns inget konkret samarbete men man har 
kontinuerlig kontakt och dialog. Kyrkan erbjuder till största del stöd och 
omsorg under dagtid för målgruppen och är ett viktigt komplement. 

3.3 Nuläge – variabler att beakta 

Vi lever och verkar i en föränderlig tid. Sedan Utredning 2017 har det hänt en 
del som vi anser viktigt att lyfta i sammanhanget. 

3.3.1 Nyanlända enligt bosättningslagen 

Boendeenhetens lägenhetsbestånd har ökat med 89 % sedan Bosättningslagen 
trädde ikraft den 1 mars 2016. I förhållande till de 247 bostäder 
Boendeenheten förvaltar utgör man nu fjärde största fastighetsförvaltaren i 
kommunen. Detta kan sättas i jämförelse med Landskrona som i dagsläget har 
ett bestånd av ca 100 lägenheter runt om i staden. Anledningen till att antalet 
lägenheter skiljer sig mellan Ängelholm och Landskrona är att i Landskrona ger 
man nyanlända 1:a hands kontrakt. 
Enligt vårt samverkansavtal med fastighetsägarna får man inte gå före i 
bostadskön vilket innebär att dessa människor inte har möjlighet att överta 
lägenheten och därmed få ett förstahands kontrakt. Hade man valt att låta 
lägenheterna gå över till förstahandskontrakt hade man minskat 
lägenhetsbeståndet och kopplingen till socialtjänst och därmed bidragit till att 
dessa nya medborgare fått en naturlig integrering i samhället.  

3.3.2 Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ersätter betalningsansvarslagen 

Från den 1 januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och från den 1 januari 2019 gäller den även 
utskrivning från psykiatrin. Denna lag ersätter den så kallade 
betalningsansvarslagen, lagen om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård. För att betalningsansvaret ska övergå till kommunen krävs 
att kommunen har fått både ett inskrivningsmeddelande och ett meddelande 
om utskrivning. Om ingenting annat har bestämts inträder kommunens 
betalningsansvar 2,8 kalenderdagar efter det att den slutna vården har 
underrättat om att patienten är utskrivningsklar. Detta innebär att vi som 
kommun behöver ha en beredskap vid utskrivning från slutenvården. Vi har 
ofta komplexa planeringar med många aktörer inblandade vilket kan göra det 
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lite komplicerat och eftersom vi saknar insatser i vårdkedjan och saknar 
bostäder blir detta ett orosmoln. Ändringen kommer att innebära att 
betalningsansvaret inträder betydligt snabbare än förut. För varje dygn extra 
tvingas kommunen betala 7100 kr. 

3.3.3 Aktuella boendebeslut per den 181030 

36 Bostadssocial lägenhet med mål att ta över förstahandskontrakt inom 
1 år.  
25 hushåll bott i minst 2 år. 
5 av hushållen finns det minderåriga barn.  
10 lägenheter någon form av skyddsärende  
2 är ungdomar från Integrationsenheten som själv stått i kö men vi tagit 
kontrakt pga. för låg inkomst enligt Ängelholmshems uthyrningspolicy. 
 
39 beslut om tillfälligt boende 
12 familjer anknytningar till ensamkommande barn (beslut mellan 140918 och 
idag) 
25 av hushållen har underåriga barn 
12 beslut om träningslägenhet efter avslutad behandling 
3 beslut om hemmaplanslösning för ungdomar 
1 beslut om hemmaplanslösning för familj 
 
Av de personer som sökt bistånd om bostad mellan 170101–181030 och fått 
avslag hade 15 personer kunnat hänvisas till en nattjour om en sådan hade 
funnits. 
Personer som ringer och uppger att de är hemlösa och får information men 
väljer att inte ansöka finns det ingen statistik över. 
 

3.3.4 Kostnader externa placeringar på stödboenden utifrån missbruk 

Våga Va i Ljungbyhed 1050 kr/dygn inklusive all mat. Dessutom brukar det 
tillkomma kostnader för att personal, boendestödjare eller handläggare behöver 
eskortera klienten.  
Grimsboda kostar 950 kr/dygn och i detta boende ingår inga måltider. 
Klienten beviljas försörjningsstöd och står själv för kostnaden för mat.   
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4 Boendeprocessen   

Enligt uppdraget skulle vi definiera Ängelholms kommuns boendetrappa. Vi 
har dock valt att istället visualisera utifrån en process. Boendeprocessen är 
identifierad utifrån det behov som beskrivs i Utredning 2017.  För att 
förtydliga behovet och de olika stegen har vi valt att avidentifiera några 
klientfall i ett försök att ge en beskrivning hur olika situationer kan se ut. Se 
bilaga 1. 

 
 

4.1 Nattjour – ny verksamhet  

Ett akutboende för kommunens mest utsatta, ofta med missbruk och/eller 
psykisk ohälsa som inte ”kan bo” i de alternativa lösningar vi erbjuder idag. I 
de lägenheter och boenden kommunen förvaltar finns det en hyresvärd bakom 
som inte accepterar någon form av ”avvikande” beteende såsom misskötsel av 
lägenheten eller allvarliga störningar (se bilaga 1, Kvinna 39 år eller Man född -
81).  
Nattjouren kan ses som en utveckling av Härbärget. Här får man ett enklare 
mål mat i form av smörgås, varma koppen el. dyl. en sängplats och en enkel 
frukost.  Vi har ett ganska stabilt antal personer i denna kategori och har 
bedömt antal platser till fem grundat på Utredning 2017. 
Verksamheten skulle öppna klockan 21.00 för insläpp av klienter och stänga 
klockan 08.00. Personal i tjänst gör slagning i KIR för kontroll av identitet och 
kommuntillhörighet. Har man kommit in måste man stanna över natten, man 
kan alltså inte komma och gå. Lämnar man blir man inte insläppt igen. Skulle 
det finnas ett större behov än antalet platser tillämpas en turordning där den 
som sovit där natten innan får stå till sidan. Besökarna kan komma direkt till 
verksamheten och behöver inte ansöka om bistånd. För besökarna är detta 
kostnadsfritt. 
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4.1.1 Lokal – förslag 

Denna verksamhet bör finnas centralt i Ängelholm men ändå lite avlägset. En 
större villa kan vara ett lämpligt alternativ. Viktigt att lokalen är anpassad för 
rullstol. I dagsläget finns enbart två hus som skulle kunna vara aktuella. Dessa 
ingår i arrendet till Hembygdsparken som i sin tur har nyttjandeavtal med 
föreningar. Objekten är dock i mycket stort renoveringsbehov och 
Fastighetsenheten uppskattar att kostnaderna för renovering skulle motsvara 
nybyggnation av samma yta. 

4.1.2 Bemanning – förslag 

20.00 - 23.00 2 personer 
23.00 - 06.30 1 person (sovande jour) 
06.30 - 09.00 2 personer 
 
Möjligen behöver man lägga till mer tid utöver öppettid för att iordningsställa 
och planera inköp. Personen som har sovande jour kontaktar vaktbolag eller 
larmar Larmcentralen om något akut inträffar. 
Personalen måste ha rätt kompetens och utbildning för att möta komplex, 
social problematik samt att ständigt ha fokus på motiveringsarbete. 

4.1.3 Kostnad 

När det gäller bemanning är det svårt att sätta en prislapp. HR enheten har inte 
heller kunna vara behjälpliga eftersom scenariot är hypotetiskt. 
Arbetssituationen behöver riskbedömas och samverkas framförallt med hänsyn 
till ensamarbete. Det skulle röra sig om små tjänster, ska man kunna dra runt 
det behöver det delas upp på minst tre personal. Optimalt vore om man kunde 
dela personal med någon annan verksamhet så länge man sätter rätt kompetens 
i första rummet.  
 
Vi hänvisar till Hässleholms kommuns verksamhet som exempel för att ge en 
uppfattning om den totala kostnaden för denna typ av verksamhet med en 
årsbudget på 1 650 000 kr. 
 
Erbjudande från Vejbyhem 
Vejbyhem står inför samma problematik som vi, att hitta lämplig lokal, därför 
förutsätter deras erbjudande att Ängelholms kommun står för lokaler och 
lokalkostnader. 

• Öppettider mellan 21:00-07:00 varje dag 
• Personal kommer att vara på plats 20:00-08:00. Personal rullar 

på schema. 
• Vaktbolag är kopplat till Vejby hem och de har beredskap för 

att ta in extra personal vid särskilda händelser. 
• Kvällsmat och frukostpaket 
• Tillhandahåller förbrukningsinventarier och står för löpande 

kostnader. 
 
Kostnad ca 1.750.000 kr per år. 
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4.2 Lågtröskelboende 

Det så kallade ”Röda huset” som beskrivs grundligt i utredning 2017. I 
dagsläget är en av två platser upptagen. 
Vi skulle vilja göra en del förändringar i detta steg. I dagsläget har personen 
som bor här ett hyresavtal. För att tydligare markera att det är ett steg i 
processen och att man ska motiveras att komma vidare samt att inte fastna i 
Hyreslagen med besittningsrätt vill vi föreslå att man istället betalar en avgift 
och att det krävs ett bistånd om Boendestöd. Denna personalinsats kan 
samköras med akutboendet eller utgå från ordinarie Boendestöd. 

4.3 Stödboende – ny verksamhet 

Utöver Englamarks 6 platser behöver vi kunna erbjuda ett stabiliseringsboende 
inför en behandling eller utsluss efter behandling. Efter en avgiftning i väntan 
på behandling klarar sällan klienterna drogfrihet om de befinner sig i hemlöshet 
(se bilaga 1, Man född -95). Efter behandling kan hoppet vidare till en 
Genomgångslägenhet efter att ha levt med bemanning dygnet runt blir för 
stort. Många behöver en typ av utsluss, att man kan vistas i sin lägenhet några 
stunder i taget innan den definitiva flytten. 
 
Vi ser också ett behov där personer är under en utredning för att undersöka 
vilket omsorgsbehov som finns, vad personen klarar och vilken typ av stöd 
som behövs (se bilaga 1, Kvinna 36 år och Kvinna född -55). Ett stödboende 
av detta slag ger oss även möjlighet att ta emot de personer i hemlöshet som 
skrivs ut från psykiatrin och som behöver vidare utredning för att bedöma 
vilken typ av boende som är lämplig.  
 
Behovet av 8-12 platser är baserat på erfarenhet, från Utredning 2017 och 
följande underlag uttaget från Procapita: 
 

 Under 2018 har vi sökt 8 platser på korttidsboende/särskilt boende-
psykiatri där behovet möjligen hade kunnat lösas i eget boende med 
insatser i hemmet eller ett stödboende.  

 Placeringar från Vuxenenheten utifrån missbruk. År 2017 12 
placeringar. År 2018 fram till sista augusti 16 placeringar. 

 Vi ser alltså en ökning av korttidsplatser från 2017 till 2018 samtidigt 
som forskning visar att psykiska ohälsan ökar. 

4.3.1 Lokal – förslag 

I landskrona kommun har man till denna typ av verksamhet använt före detta 
äldreboenden. Det är den typ av lokal som är lämplig. Det bör finnas eget rum 
med toalett och dusch, gemensamt kök och gemensamt uppehållsrum. En 
annan jämförelse lokalmässigt är den typ av gruppbostad som finns inom 
Funktionsstöds verksamhet. I Ängelholms kommun finns i dagsläget ingen 
lokal som motsvarar detta behov. 

4.3.2 Bemanning – förslag 

Vi hänvisar till Qvarngården, exempel 2 nedan och Vejby hems förslag, bilaga 
2. 
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4.3.3 Kostnad 

Exempel 1: Gruppbostad Funktionsstöd 11 platser. Enbart personalkostnad 
per boendeplats och år 531 989 SEK. 
 
Exempel 2: Qvarngården, i Hässleholm har en budget på 4 936 000 SEK per 
år. Det finns 16 platser på boendet. Personaltäthet är 8 tjänster inklusive en 
chef. Personal finns dygnet runt och har sovande jour. 
När det gäller fastighet för denna typ av verksamhet finns inget i dagsläget utan 
måste byggas. 
 
Erbjudande Vejbyhem 
Se bilaga 2. 

4.4 Genomgångslägenhet 

Lägenhet med andrahandskontrakt, ingen möjlighet till övertag. Här bor 
personer som har varit i en akut situation, familjefridsärende, 
träningslägenheter, hemmaplanslösningar och kommunanvisningar. Personer 
som bedöms ha förmåga att söka en egen bostad på sikt och som har möjlighet 
att förändra sin situation så att de kan få eget kontrakt. 

4.5 Övergångslägenhet 

Lägenhet med möjlighet till övertag. Krävs idag ett biståndsbeslut. När man 
inte bedöms ha några egna möjligheter att anskaffa en bostad, eller att man 
köat sig till lägenheten men fastighetsägaren kräver en prövotid på ett år innan 
övertag ofta pga. låg inkomst eller skulder. Här bor personer som har bott i 
genomgångslägenhet och har köat sig till en lägenhet men som fått nej av 
Ängelholmshem (eller annan fastighetsägare) till ett förstahandskontrakt. Vi tar 
kontraktet i ett år som sedan övergår till förstahandskontrakt enlig 
samverkansavtalet. Här kan vi också placera skyddsärenden, våldsutsatta som 
kommer från en annan kommun och som lever under skyddad identitet samt 
personer som fått beviljat boende. 

5 Diskussion och slutord 

En nattjour avhjälper inte hemlösheten på sikt utan är i första hand en lösning 
för kommunen att ta sitt yttersta ansvar vilket man inte klarar idag. 
När Ängelholms kommun lade ner Härbärget var detta med intention att 
erbjuda mer normaliserade boendeformer, en lägenhet bland ”alla andra” 
istället för i en massa olika särskilda boenden och särlösningar. Vi ser nu att 
detta inte riktigt fungerar i verkligheten då en del personer inte klarar att bo i 
lägenhet där man behöver ta hänsyn till sin omgivning. 
Våra fallbeskrivningar vittnar också om att vi saknar ett mellansteg där 
personer behöver landa en period för att få hjälp med att komma rätt. 
 
Mot bakgrund att vi inte i dagsläget har lokaler som uppfyller behoven föreslår 
vi: 
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Att ta in anbud för verksamheterna Nattjour och Stödboende då vi vet att det 
finns lokala intressenter som har kapacitet att bedriva verksamhet med hög 
kvalitet till en rimlig kostnad.  

Att se över detaljplan för att se om ändringar behövs för nybyggnation av lokal 
då den företrädesvis bör ligga centralt men något avskilt. Närhet till 
stationen är en fördel. 

Att på sikt planera för att bygga en lokal lämplig för verksamheten Nattjour. 
Perstorp 1 skulle kunna vara ett alternativ. 

Att kreativt och nytänkande titta på akutlösningar i större städer utomlands då 
bristen på lokaler är ett hinder som kan innebära en lång fördröjning av ett 
öppnande.
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6 Bilagor 

1. Fall från verkligheten 
2. Kostnadsförslag på Stödboende från Vejbyhem 
 
 

56



 

Fall från verkligheten 
Kvinna, 36 år, tidigare varit högfungerande och haft familj och arbete. Flyttade från Malmö 

till Ängelholm tillsammans med man och två barn. Ansöker om skilsmässa och flyttar in i 

föräldrarnas gäststuga i en grannkommun. Tillståndet försämras gradvis och hon blir akut 

inlagd i samband med suicidförsök. Maken har vårdnaden om barnen men hon har rätt att 

träffa dem när hon vill.  

Under vistelsen på sjukhuset upptäcks att hon har kognitiva svårigheter och behöver utredas 

vidare därmed remitteras hon till minnesmottagningen och neurologen i Lund. Vistas på 

lasarettet under tre månader utan att komma fram till en diagnos. Utredningarna behöver 

fortsätta under längre tid dock har hon inte längre något vårdbehov. Efter sjukhusvistelsen 

beviljades hon korttidsboende i annan kommun eftersom föräldrarna inte längre kan ha 

henne boende hos dem. Hon har i nuläget inget boende och är sökande hos flera 

bostadsbolag. I avvaktan på diagnos ska hennes omvårdnadsbehov följas upp på 

korttidsboende för att få fram om hennes behov kan tillgodoses i eget boende med ev. 

hemtjänstinsatser. På grund av att korttidsplatser med den inriktningen saknas i Ängelholm 

har plats köpts i annan kommun. Stödboende hade varit lösning under utredning. 

 

Kvinna 39 år, psykisk ohälsa och förmodat missbruk. Försörjer sig på prostitution. Klarar inte 

att följa några av de försök till planeringar man genomfört med henne. Kvinnan kommer och 

går men eftersom Ängelholm är den senaste kommunen hon var folkbokförd i, hänvisas hon 

hit från tex Köpenhamn och Stockholm där hon tillfälligt vistats och sökt hjälp från 

socialtjänsten. Ängelholms kommun har vid två tillfällen erbjudit att bo i 

Genomgångslägenhet men hon har inte kunnat följa hyreslagens regler.  Hon skruvar sönder 

både den fasta inredningen och lösöret i lägenheten, eldar under ventilationen för att röka ut 

de hon uppfattar befinner sig på vinden. Hon är misstänksam och skrämmer sina grannar. 

Hon är en fara både för sig själv och för andra hyresgäster varvid kvinnan var tvungen att 

flytta. En nattjour hade givit kvinnan tak över huvudet för natten. Det har fungerat för 

kvinnan att bo på Stadsmissionens nattjour i Malmö och i Köpenhamn vi de tillfällen hon 

erbjudits vistelse där.  

 

Man född -81. Långvarigt missbruk bakom sig. Beviljas Genomgångslägenhet efter en 

avgiftning då det fanns risk för ett LVM.  Mannen går på LARO behandling. Efter någon 

månad blir det inbrott i lägenheten där mannen bor samt i källaren och hos någon granne. 

Strax därefter upptäcks att mannen tappat bort sin nyckel och brutit upp ett fönster till 

bostaden för att sedan använda fönstret som in och utgång. Mannen tvingas flytta då det 

inte är acceptabelt att en hyresgäst bryter sig in i sin ”egen” bostad eller gör inbrott i 

fastigheten. Nattjour skulle kunna erbjudas efter uppsägning. 

 

Kvinna född -55. Psykossjukdom utan sjukdomsinsikt. Först hjälp med att bo på vandrarhem, 

drog upprepat ut alla elkontakter på vandrarhemmet, anklagade ägaren och andra boende 

där för diverse saker. Fick inte bo kvar. Provade med Genomgångslägenhet. Började direkt 

knacka på hos grannar, fick för sig att grannarna stal saker från henne osv. Lyckades med LPT 

till slut och skulle vilja kunna erbjuda ett stödboende under utredning eftersom kvinnan inte 

kunde komma tillbaka till bostaden pga upprepade allvarliga störningar, samt att hon var en 

fara för sina grannar. 
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Man född -95. Flerårigt missbruk och hemlös. Ansöker om behandling.  Kan inte ha 

inneliggande avgiftning på sjukhuset eftersom han för tillfället främst missbrukar cannabis 

och amfetamin vilket sjukvården inte erbjuder någon inneliggande avgiftning.  Placeras på ett 

externt stödboende Våga Va i Ljungby för att bli stabil och drogfri. Mannen vill ha 12-steg 

behandling på Englamark men kan inte komma dit förrän han är drogfri. Förutom dessa 

kostnader tillkommer det extra kostnader för körning eftersom hans socialsekreterare åker 

upp till Ljungby för att lämna och hämta honom. Ett stödboende i vår egen kommun hade 

varit en bra lösning där mannen kunde vistas inför 12-stegs behandling. 
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Vejbyhem VoB - Förslag på nyktert stödboende i Ängelholms kommun 

 
 

Syfte: 
Syftet med detta dokument är att presentera ett förslag på den verksamhet som Vejbyhem 
VoB kan erbjuda Ängelholms kommun. Detta efter samtal och efterfrågan av nyktert 
stödboende nära Ängelholm. 
 
Målgrupp: 
Personer som är på väg in i behandling eller annan planerad insats eller de som behöver 
utslussning efter genomförd insats. Vi kan ta emot klienter med missbruksproblematik, 
psykisk ohälsa eller samsjuklighet. Kravet är dock att klienterna är drogfria och följer 
uppgjord genomförandeplan. 
 
Antal platser: 
Antal platser kan anpassas efter behov. I dagsläget finns 12 platser tillgängliga. 
 
Innehåll: 
 

- Motivationsarbete, stödsamtal: MI-samtal (Motivational Interviewing), 
återfallspreventiva samtal och motivationssamtal kring livssituationen. Stödsamtal i 
vardagen. 
 

- Individuellt program / Stöd i framtidsplanering / Genomförandeplan: Vi följer 
uppdragsgivarens vårdplan som mynnar ut i en individuell genomförandeplan. I 
planeringen motiverar vi klienterna till att följa sin planering och uppfylla målen.  

 
- Uppföljning / Rapportering: Insatsen avser följa gällande lagstiftning och upprättade 

kvalitetssystem. Dokumentation och uppföljning sker kontinuerligt med 
genomförandeplaner, månadsrapporter och journalföring.  
 

- Praktiskt stöd: Stöd i myndighetskontakter, där vi antingen påminner och hjälper till 
med att hålla tider eller följer med klienterna på inbokade möten. Utöver detta 
arbetar vi dagligen med att se över ADL (Aktiviteter i det dagliga livet) så att detta 
fungerar. En viktig del är att se över huruvida klienterna klarar av ett eget boende 
som ett led i att bli självständiga. Vi har en tät kontakt med våra uppdragsgivare för 
att förmedla våra observationer. 
 

 
Vejbyhem VoB AB 

Box 1016, 262 21 Ängelholm 
Telefon, växel: 010- 70 60 350  

Org.nr: 559072-2723 
www.vejbyhem.se 
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- Morgonmöte: Morgonmötena är till för att upprätta en daglig planering samt att följa 

upp föregående dag, både individuellt och gemensamt. Syftet är även att kunna ha 
en tät och kontinuerlig kontakt med klienterna. Vi ser över klintens inbokade möten 
och övriga åtaganden, men planerar även för gemensamma aktiviteter.  
 

- Drogtester: Utförs regelbundet för att försäkra sig om drogfrihet på boendet. 
Drogtesterna kan även fungera som ett stöd för klienten, att hålla sig nykter. 
 

- Sysselsättning, enskild planering: Möjlighet finns att delta i Kamratföreningen 
Lågans verksamhet eller i den schemalagda verksamheten på boendet om inte 
någon annan, individuell planering avseende sysselsättning är upprättad. Kontakt 
tas alltid med Arbetsförmedlingen när det är möjligt. Vi ser också över de kontaktnät 
som finns, både hos oss och hos klienten, i syfte att finna en lämplig sysselsättning. 
 

- Aktiviteter: Vi planerar både individuella och schemalagda, gemensamma 
aktiviteter. Vi erbjuder stimulerande aktiviteter i syfte att bryta tidigare invanda 
levnadsmönster och finna nya intressen. 
 

- Nätverksarbete: Sker genom samtal och i förekommande fall genom att upprätta en 
nätverkskarta. Syftet med nätverksarbetet är att stärka positiva resurser i klientens 
nätverk. 

 
- Joursystem: Personal finns på boendet dagtid, kvällar och helger efter särskilt 

schema och behov. Övrig tid finns telefonjour med beredskap att rycka ut dygnet 
runt. 
 

 
 
Priser: 
Prisförslag är 1290 kronor / dygn. Mat ingår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-15

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 328                  Dnr   VFN 2018/66

Ekonomiska uppföljningar 2018

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska avvikelserapporten efter oktober månad visare ett underskott på -11,1 mnkr. 
Verksamheterna har ett fortsatt uppdrag att arbeta för en minimering av de negativa 
avvikelserna. Detta gäller inte minst verksamhetsområdet förskola/skola. Inom 
gymnasieskolan visar september månads avstämning av elever i annan kommun ökade 
kostnader vilket innebär en försämrad prognos jämfört med tidigare. Verksamhetsområdet 
funktionsstöd visar fortsatt stor avvikelse, -11,7 mnkr. Avvikelserna avser bl.a. insatser för 
personer under 65 år (SoL) som får hemtjänst eller beviljas korttidsplaceringar, men även 
externa placeringar påverkar kostnaden. Vidare finns en generell besparing som belastar 
verksamheten. Verksamhetsområdet arbetar kontinuerligt med att se över rutiner och 
kostsamma placeringar men det finns en vårdtyngd hos enskilda individer som är mycket svår 
att påverka.

Arbetet med effektiviseringar fortsätter inom hela huvuduppdraget Lärande och familj.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-11-15
Ekonomisk avvikelserapport – oktober månad 2018

Ekonomerna Lars-Göran Nilsson och Weronice Rodin redogör för ärendet.

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för oktober månad, samt

att arbetet med effektiviseringar fortsätter inom hela huvuduppdraget.

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-11-15

 

  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 - oktober 2018

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska avvikelserapporten efter oktober månad visare ett underskott på -11,1 mnkr. 
Verksamheterna har ett fortsatt uppdrag att arbeta för en minimering av de negativa 
avvikelserna. Detta gäller inte minst verksamhetsområdet förskola/skola. Inom 
gymnasieskolan visar september månads avstämning av elever i annan kommun ökade 
kostnader vilket innebär en försämrad prognos jämfört med tidigare. Verksamhetsområdet 
funktionsstöd visar fortsatt stor avvikelse, -11,7 mnkr. Avvikelserna avser bl.a. insatser för 
personer under 65 år (SoL) som får hemtjänst eller beviljas korttidsplaceringar, men även 
externa placeringar påverkar kostnaden. Vidare finns en generell besparing som belastar 
verksamheten. Verksamhetsområdet arbetar kontinuerligt med att se över rutiner och 
kostsamma placeringar men det finns en vårdtyngd hos enskilda individer som är mycket svår 
att påverka.

Arbetet med effektiviseringar fortsätter inom hela huvuduppdraget Lärande och familj.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2018-11-15
Ekonomisk avvikelserapport – oktober månad 2018

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna ekonomisk avvikelserapport för oktober månad, samt

att arbetet med effektiviseringar fortsätter inom hela huvuduppdraget.

_____
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  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

Jonas Trulsson LarsGöran Nilsson
Tf huvuduppdragschef Lärande och familj Ekonom

Beslutet expedieras till:
Ange mottagare.
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Ekonomisk avvikelserapport
___________________________________________________________________________________

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

Budget 2018

Utfall 2018 Jan-

Okt Aktuell Prognos

Avvikelse

Aktuell Prognos

2018 - Budget

2018

Övergripande Sektor -60 602 -41 584 -53 548 7 054

Förskola/Skola -700 896 -586 936 -703 617 -2 720

Gymnasieskola -136 352 -121 143 -140 352 -4 000

Elevhälsa -31 964 -26 592 -31 964 0

Individ och familj -90 046 -73 123 -89 846 200

Funktionsstöd -211 905 -191 291 -223 605 -11 700

Summa Lärande och familj -1 231 766 -1 040 670 -1 242 932 -11 166

Vuxenskola/Arbetsmarknad -26 855 -16 838 -25 656 1 200

Försörjningsstöd -25 138 -22 385 -26 338 -1 200

Summa Lärande och familj, KS -51 993 -39 223 -51 993 -0

Summa Lärande och familj (tkr) -1 283 759 -1 079 893 -1 294 925 -11 166

Lärande och familj (tkr)
Den ekonomiska avvikelserapporten efter oktober månad visar ett underskott om -11,2 mnkr för hela huvuduppdraget.

Övergripande Sektor
Inom övergripande sektor prognostiseras ett överskott om 7,0 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. Överskott finns även inom Lärande och
familjs kansli beroende på partiella tjänstledigheter under året. Detta överskott möts av ökade kostnader för bland
annat skolskjutsverksamheten.

Förskola/Skola
Verksamhetsområde förskola/skola fortsätter med 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 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 ses över
likaså möjligheter till sammanslagningar vid lägre belastning. Alla rekryteringar och vikarietillsättningar bevakas och
granskas.

Barnomsorgsverksamheten på obekväm arbetstid har förts över till fristående verksamhet vilket förhoppningsvis på sikt
ska bli mindre kostsamt. Inom ramen för maxtaxan kommer avgiftsnivåerna för förskola och fritidshem att ses över för
att undvika överutnyttjande. Totalt prognostiseras en avvikelse om -2,7 mnkr för verksamhetsområdet.

Gymnasieskola
För gymnasieskolan prognostiseras en budgetavvikelse om -4,0 mnkr. Avvikelsen rör i huvudsak interkommunala
ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor för elever som går på dessa skolor. Budgeten för dessa
ersättningar och bidrag 2018 ligger på samma nivå som 2017, vilket medför svårigheter att nå en budget i balans
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eftersom programpengen räknas upp varje år med löneökningar och ökade lokalkostnader. Innevarande år ses också
en ökning av elever som går till Helsingborg och Klippan.

Elevhälsa
Elevhälsan förväntas ha en budget i balans vid årets slut. Till följd av en vakans under året inom skoldatorteket har
Elevhälsan haft möjlighet att fördela ut mer medel till elevstödjande åtgärder till rektorsområdena.

Individ och familj
För verksamhetsområdet Individ- och familj prognostiseras en avvikelse mot budget på +0,2 mnkr. Samtliga retroaktiva
ansökningar avseende år 2015 till och med 2017 motsvarande 93 mnkr har hanterats av Migrationsverket.
Lyckandegraden är avsevärt bättre än uppbokat belopp i bokslutet år 2017 med en positiv resultatpåverkan på 16,7
mnkr i år. Enheten anpassar verksamheten 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. Dessutom finns merkostnader för
återställning av lokaler motsvarande 2,6 mnkr. När det gäller personalbemanningen på boendena för
ensamkommande barn har den halveras på grund av minskade volymer och sänkta statliga ersättningar. Uppsägning
på grund av arbetsbrist var planerad att genomföras under mars månad. Denna process fördröjdes dock på grund av
förhandlingar och omplaceringsutredningar. De totala omställningskostnaderna bedöms i nuläget uppgå till cirka 9
mnkr, men är svårbedömt.

Ett ökat behov av familjehem och kontaktpersoner genererar ett underskott motsvarande 1,6 mnkr. Verksamheten
arbetar aktivt med att minska de konsultledda familjehemmen till förmån för egna arvoderade och som åtgärd har
tjänster vakanshållits under året motsvarande 1,5 mnkr. Som ytterligare åtgärd håller verksamheten inne med
budgetmedel motsvarande 0,6 mnkr på extern öppenvård.

Beaktat de ingående volymerna för placeringar bedöms en helårsprognos till -7,5 mnkr för barn- och unga.
Försämringen beror på några få placeringar där dygnkostnaden är mellan 7 000-12 100 kr/dygn. En dygnkostnad på
12 100 kr/dygn motsvarar en årskostnad på 4,4 mnkr per år vilket motsvarar 75 % av den totala placeringsbudgeten.
Ett fortsatt ökat inflöde vad gäller våld i nära relationer råder och en förutsättning är att denna trend kan brytas.
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. Budgetavvikelse motsvarande -1,5 mnkr är upptagen i prognosen avseende placeringar
vuxna. Förhoppningen är att de kostsamma placeringarna på sikt ska leda till hemmaplanslösningar men det kommer
först krävas riskbedömningar, personalbemanning och övrig vårdplanering. I helårsprognosen är beaktat omfattande
åtgärder för övergång till hemmaplanslösningar. Verksamheten arbetar aktivt med att skapa stabilitet på enheten och
behålla personalen. Förhoppningen är att detta ska bidra till minskat behov av inhyrd bemanning, och minska den
tidigare höga personalomsättningen.

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. Avvikelse om -0,8
mnkr är upptagen i prognosen. Som åtgärd förväntas verksamheten generera ett överskott på behandlingskostnader
motsvarande 0,8 mnkr.

Funktionsstöd
Verksamhetsområdet funktionsstöd redovisar en negativ avvikelse vid årets slut uppgående till -11,7 mnkr.
Verksamhetsområdets kostnader för hemtjänstinsatser och boendelösningar enligt SoL till personer under 65 år är en
starkt bidragande orsak till underskottet. För närvarande befaras ett budgetmässigt underskott för insatser till denna
målgrupp uppgående till -6,3 mnkr, varav hemtjänstinsatser utgör -3,5 mnkr och olika former av boendeplaceringar -2,8
mnkr. Upptagen budget för korttidsplaceringar motsvarar cirka 1,1 placeringar/dygn medan den beräknade kostnaden
för 2018 motsvarar cirka 3,1 placeringar/dygn. Inom verksamhetens boendeformer, såväl LSS som SoL, har
vårdtyngden ökat. Många gånger på grund av psykisk ohälsa. Detta kan föranleda att bemanningen vid
boendeenheterna måste förstärkas och tillfälliga externa placeringar kan bli aktuellt. För de externa placeringarna
enligt LSS och SoL, som för närvarande uppgår till 7 placeringar, beräknas ett underskott på -3,3 mnkr.
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Resterande underskott utgörs av den generella besparing som finns övergripande inom verksamhetsområdet och som
inte kan verkställas under innevarande år. Genom bland annat vakanthållning av tjänster samt kostnadseffektiva
lösningar i enskilda ärenden försöker verksamheten minska på befarat underskott. Möjligheterna att nå en budget i
balans under de kommande åren förutsätter att ärendetillströmning av nya kostnadskrävande ärenden inte fortsätter i
den takt som hittills varit.

Vuxenskola/Arbetsmarknad
Ett överskott prognostiseras om 1,2 mnkr på grund av högre intäkter än budgeterat. Det råder dock stor osäkerhet på
grund av att Arbetsförmedlingen aviserat att de upphandlat kompletterande aktörer vilket medför att intäkterna därifrån
riskerar att minska.

Försörjningsstöd
Helårsprognosen för reguljärt försörjningsstöd uppgår total till 0,7 mnkr. Bedömningen är att det reguljära
försörjningsstödet påverkas i positiv riktning av att samarbetet med Arbetsmarknadsenheten och samverkan med
Arbetsförmedlingen har utökats. Arbetsmarknaden ser god ut vilket innebär att fler har möjligheten att få arbete och bli
självförsörjande. Detta innebär att Försörjningsstödsenheten och Arbetsmarknadsenheten har möjlighet att arbeta med
de som står långt från arbetsmarknaden. Förutsättningen för att uppnå positiv avvikelse är att de som lämnar
etableringen blir självförsörjande. 38 personer kommer att lämna etableringen under 2018 och cirka 30 % av dessa har
arbete idag. Försörjningsstödsutbetalningar till de individer som lämnat etableringen beräknas uppgå till 0,625 mnkr för
helåret.

De statliga ersättningarna täcker inte de verkliga kostnader för individer i avvaktan på etableringsersättning det så
kallade "glappet". Verksamheten ser en prognosavvikelse på -1,9 mnkr som rimlig utifrån förutsättningarna och insatta
åtgärder. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förkorta tiden till självförsörjning genom att boendestöd hjälper
individen söka berättigade ersättningar omgående. Kontakt är tagen med Arbetsförmedlingen och boendeenheten i
syfte att korta ledtiderna. Effekterna av detta får utvärderas löpande med förhoppning att minska kostnaderna.
Diskussioner pågår att få in en tidsram i den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen gällande inskrivning.

67



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-01

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 317                  Dnr   VFN 2018/87

Lex Sarah 2018

Ärendebeskrivning
Redovisning av lex Sarah rapporter ska ske kontinuerligt till välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2018

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att lägga informationen till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
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Utredningssekreterare
Helena Buhler
0431-469401
Helena.buhler@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Redovisning av lex Sarah rapporter tredje kvartalet 2018 

Ärendebeskrivning
Redovisning av lex Sarah rapporter ska ske kontinuerligt till välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag 
Detta tjänsteutlåtande gällande lex Sarah rapporter inom Verksamhetsområde Funktionsstöd 
under tredje kvartalet 2018.

Utredning
Enligt 24 b § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska den som fullgör 
uppgifter i verksamhet genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får 
kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den 
som får eller som kan komma ifråga för insatser enligt sådan lagstiftning. Lex Sarah är del av 
det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att komma till rätta med brister i den egna 
verksamheten och förhindra att liknande händelser inträffar igen. Under tredje kvartalet 2018 
finns det inga lex Sarah rapporter att redovisa inom Verksamhetsområde Funktionsstöd.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.
____

Gunilla Schönbeck Helena Bühler
Verksamhetschef Verksamhetsutvecklare

Beslutet expedieras till:
Gunilla Schönbeck, Helena Buhler
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-01

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 318                  Dnr   VFN 2018/89

Ej verkställda beslut 2018

Ärendebeskrivning
Redovisning av ej verkställda beslut inom Verksamhetsområde Funktionsstöd ska göras till 
välfärdsnämnden varje kvartal.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad den 31 oktober 2018.
Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 september 2018.

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut per den 30 september 2018.

att sända beslutet till Kommunfullmäktige för information.

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
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Diarie nr Verksamhet Rapportering 
avser - kvartal

Datum för 
gynnande 

beslut 

Datum för 
avbrott i 

verkställighet - 
längre än 3 

mån

Datum för 
verkställighet 

om rapport 
avser tidigare 
rapporterad ej 

verkställt 
beslut

Ärende som 
avslutas utan 
att verkställas 

- datum och 
orsak

Typ av insats enligt LSS/bistånd 
enligt SoL som beslutet avser 

Orsak - Övriga upplysningar i ärendet Kolumn1

89 Verks.område funktionsstöd 3 2014-01-29 Kontaktperson enl 9:4 LSS Träff m. tilltänkt k-pers 180618, 180821 k-pers tackar nej
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-05-08 Daglig verksamhet 9:10 LSS Brukaren erbjudits dagl.v,valt avvakta kontakt med gm 181017
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-06-20 Daglig sysselsättning enl SoL Startdatum förskjutits på brukarens begäran till 181029
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-07-29 Kontaktperson enl 9:4 LSS Tackat nej 180525,180529,180703. 180716  k-pers tillg.
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-10-12 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej 180123 och 180418. Tackat ja 180925
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-10-25 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Resursbrist, saknar lämplig ledsagare
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-12-11 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Erbj. leds. 180629, avvaktar, nej tack till erb. 180925
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-01-31 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-02-01 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erbjuden plats 180423
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-02-14 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat ja till erbj. plats from. 181101
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-21 Korttidstillsyn 9:7 LSS Gm avbokat möten 180423,180514, sista kontaktförsök 180927
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-29 Daglig verksamhet 9:10 LSS Den enskilde tackat nej till samtliga erb. Sen 180423
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-04-05 Kontaktperson enl 9:4 LSS Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-04-05 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad - beslut om förhandsbesked
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-04-25 Daglig verksamhet 9:10 LSS Planeringsmöte bokat 181102
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-04-30 Bostad med särskild service 9:9 LSS Nej tack till erjb. plats 180620
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-04 Bostad med särskild service 9:9 LSS Resursbrist, saknar ledig bostad
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-09 Daglig sysselsättning enl SoL Svårt att hitta lämplig syssels. Insatsen påbörjas 181026
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-15 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott, enskildes begäran.Uppf. 180703,180829 om återgång
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-16 Daglig verksamhet 9:10 LSS Bokat möte 180904 avbokades av gm 180903. 
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-25 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat ja till erbj. plats 180914. Inflytt 181001
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-05-30 Daglig sysselsättning enl SoL Tackat nej till erbj. 180827, 180927
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-06-18 Daglig sysselsättning enl SoL Tidskrävande att hitta lämplig sysselsättning
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-06-18 Daglig sysselsättning enl SoL Tidskrävande att hitta lämplig sysselsättning
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-06-21 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Möte m. tillt.leds. avbokades 180827, nej tack till leds. 181009
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-27 2018-07-15 Korttidsvistelse 9:6 LSS 
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-26 2018-08-06 Korttidstillsyn 9:7 LSS Vårdnadshavaren har velat avvakta med starten
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-10-18 2018-08-17 Korttidsvistelse 9:6 LSS 
89 Verks.område funktionsstöd 3 2017-03-13 2018-04-18 Daglig sysselsättning enl SoL Avslutades på den enskildes egen begäran
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-01-09 2018-07-20 Ledsagarservice enl 9:3 LSS Avslutades på den enskildes egen begäran
89 Verks.område funktionsstöd 3 2018-03-07 2018-07-02 Daglig verksamhet 9:10 LSS
89 Verks.område funktionsstöd 3
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2018-10-31

 

  VFN  
2018/89

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

Verksamhetsutvecklare
Helena Buhler
0431-469401
Helena.buhler@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Ej verkställda beslut per den 30 september 2018

Ärendebeskrivning
Redovisning av ej verkställda beslut inom Verksamhetsområde Funktionsstöd ska göras till 
välfärdsnämnden varje kvartal.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterad den 31 oktober 2018.
Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 september 2018.

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut per den 30 september 2018.

att sända beslutet till Kommunfullmäktige för information.

_____

Claes Jarvli Helena Buhler
Tf. chef för huvuduppdrag Verksamhetsutvecklare

Beslutet expedieras till:
Gunilla Schönbeck, verksamhetschef
Helena Buhler
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Diarienummer
2018-11-14

 

  VFN  
2018/169

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

Central förskolepedagog
Rose-Marie Karlsson
0431-87000
rose-marie.karlsson@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Svar på återremiss på fortsatt arbete med giftfri miljö och smart 
kemikaliehantering i förskola och skola

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att uppdra åt Kommunstyrelsen att 
utarbeta en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med giftfri miljö och smart 
kemikaliehantering i förskola och skola skall genomföras.
I ett annat uppdrag har HU Samhälle genomfört en inventering och rapporterat om det 
pågående arbetet med giftfri miljö i Ängelholms kommun. 
Eftersom Välfärdsnämnden ansvarar för förskola och grundskola ska ärendet först remitteras 
till Välfärdsnämnden innan det beslutas i Kommunstyrelsen. 
Uppdraget redovisades för Välfärdsnämnden den 25 oktober 2018. Välfärdsnämnden 
beslutade då att återremittera ärendet till Lärande och familj på grund av fel i beslutsunderlaget 
(handledningen).

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 14 november 2018
Beslut Välfärdsnämnden § 108, daterat 25 oktober 2018
Rapport om fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i förskola och skola
Uppdaterad handledning kemikaliesmart förskola 
Inspektionsrapport giftfri förskola, daterat den 7 september 2016, VFN 2016/126

Utredning
Utredningen redovisas i en bifogad rapport.
Rapporten redovisar både pågående arbete och förslag till åtgärder.
Sammanfattningsvis behövs ett förtydligande av miljöplanen med inriktning på giftfri miljö 
och kemikaliehantering för att kunna ta fram en handlingsplan för förskola och skola. 
Handledningen är uppdaterad till den rätta, slutliga versionen och biläggs till ärendet.
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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

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att uppdraget är besvarat.

att paragrafen omedelbart justeras och översänds till kommunstyrelsen.

_____

Jonas Trulsson
Tf chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lärande och familj
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-25

Välfärdsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFN § 108                  Dnr   VFN 2018/169

Fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i 
förskola och skola

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att uppdra åt Kommunstyrelsen att 
utarbeta en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med giftfri miljö och smart 
kemikaliehantering i förskola och skola skall genomföras.
I ett annat uppdrag har HU Samhälle genomfört en inventering och rapporterat om det 
pågående arbetet med giftfri miljö i Ängelholms kommun. 
Eftersom Välfärdsnämnden ansvarar för förskola och grundskola ska ärendet först remitteras 
till Välfärdsnämnden innan det beslutas i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 oktober 2018
Rapport om fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i förskola och skola
Handledning giftfri förskola 
Inspektionsrapport giftfri förskola, daterat den 7 september 2016, VFN 2016/126

Yrkanden 
Ordföranden BrittMarie Hansson yrkar att ärendet återremitteras till Lärande och familj för 
rättning av stav- och faktafel i beslutsunderlag.

Beslut
Välfärdsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till Lärande och familj.

_____

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj
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sidan 1 

Kemikaliesmart förskola
För barns hållbara framtid i Ängelholm

Materialet sammanställt av central förskolepedagog, pedagoger från verksamheten, 
miljökontoret, måltidsservice, lokalvården och miljöstrateg.77



sidan 2 

Inledning
Våra vanor och beteenden formas i unga år. Att skapa en hållbar framtid handlar bland 
annat om att bygga underifrån, att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en 
handlingskompetens för att möta framtiden.

Helhetssyn 
Eftersom hållbar utveckling berör både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter är försko-
lans inriktning på att koppla ihop alla delar till en helhet viktiga och att beröra dåtid-nutid-framtid 
och lokala och globala aspekter.

Kemikalier finns i allt runtomkring oss, i byggvaror, leksaker, möbler, köksgeråd, kläder, hygien-
artiklar och elektronik. Plast är ett material som innehåller mycket olika kemiska ämnen. Det 
är idag en erkänd källa att vanliga vardagsprodukter kan släppa ifrån sig farliga kemikalier till 
inomhusmiljön. Alla kemikalier är inte farliga men många vardagliga produkter innehåller ämnen 
som kan medföra en risk på olika sätt. Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande 
till sin kroppsvikt. Koncentrationen av kemikalier blir därför högre i barns kroppar än i vuxnas. 
Eftersom barn fortfarande växer och utvecklas är de mer känsliga för exponering av kemikalier. 
Många av de farliga kemikalierna i inomhusmiljön hittas i luft och damm, där de finns efter att ha 
släppt från inredning, byggnation med mera.

De flesta åtgärder är enkla att utföra och innebär ingen större kostnad, det handlar mer om att 
förändra rutiner, öka medvetenheten och göra mer genomtänkta inköp framöver. Det är viktigt 
att poängtera att detta är ett långsiktigt arbete, några åtgärder kan göras direkt medan andra 
kommer genomföras på sikt.

Det är viktigt att vi alla börjar göra vad vi själva kan oavsett vilken roll vi har i kommunen.

Genom att låta barnen vara delaktiga i vårt arbete med kemikaliesmart förskola och hållbar 
framtid skapar vi medvetna medborgare.

Mål
Genom att giftbanta förskolans miljö bidrar vi till en mer hållbar framtid för barnen. Arbetet 
genomförs genom delaktighet för att öka kunskapen hos barn, pedagoger, föräldrar och chefer. 
Genom ett agilt arbetssätt arbetar vi tillsammans med måltidsservice, lokalvård, miljöenheten, 
Ängelholms lokaler för att förbättra och förändra så att vi kan få förskolans miljö så giftfri som 
möjligt.

Materialet är stöd i arbetet och riktar sig till pedagoger inom kommunal och fristående 
förskoleverksamhet, förskolechefer och föräldrar. Olika avtal styr verksamheterna och i detta 
material är fokus på de avtal som kommunal verksamhet ska följa.
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sidan 4 

Varför är barn extra känsliga?

Bakgrund
Den ansvariga myndigheten för Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö, Kemikalieinspektionen 
(KEMI), fick 2010 i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag. I 
”Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014″ vill KEMI begränsa farliga ämnen i varor genom 
lagstiftning, ökad tillsyn samt dialoger med näringslivet. Handlingsplanens fokus ligger på barn 
och ungdomar. Risker som innebär att barn kan skadas är högt prioriterade. 

Påverkan av hormonstörande ämnen
Vanliga, vardagliga produkter som exempelvis leksaker, möbler, kläder och elektronik kan inne-
hålla kemikalier som kan ha en negativ effekt på människa och miljö. Halterna är oftast låga, 
och medför ingen akut giftighet, men hormonstörande ämnen misstänks ha en effekt redan vid 
halter som är lägre än de som idag testas. Ämnen testas dessutom var för sig när de riskbe-
döms, det är inte den totala effekten, Cocktaileffekten, av alla ämnen som riskbedöms. Ett ämne 
som är reglerat i en leksak till en ”säker” nivå, kanske inte är reglerad alls i en handväska som 
barnen leker med. Barnen får inte bara i sig kemikalier från en enskild vara.

Hormonstörande ämnen kan ha flera effekter i kroppen, mycket beror på i vilket stadie vi utsätts 
för dem. Forskningen pekar på att ju tidigare ett barn utsätts för hormonstörande ämnen, desto 
större kan effekterna bli. WHO/UNEP (2013) presenterar exempel på effekter hormonstörande 
ämnen kan vara:  
• Cancer, fetma/diabetes, beteendestörningar  
• Dålig spermakvalitet och genitala missbildningar hos unga pojkar  
• Låg födelsevikt och avbrutna graviditeter  
• Bröstutveckling – flickor får bröst tidigare, kan leda till bröstcancer

Kommunfullmäktige har  beslutat  att Ängelholm ska bli en giftfri kommun. Det innebär att gifti-
ga ämnen ska inventeras och fasas ut från kommunens alla verksamheter. Krav ska ställas på 
giftfria produkter vid upphandling och kommunen ska agera kunskapshöjande gällande de gifter 
som finns runt omkring oss. Planen gäller 2014-2021.

Varför kemikaliesmart förskola ?
I arbetet med att skapa en giftfri kommun är viktigt att börja med barnen eftersom barn är mer 
utsatta och känsliga för miljögifter och farliga kemikalier än oss vuxna. Det har flera orsaker, 
barns kroppar är inte färdigutvecklade och de har tunn och ömtålig hud. De äter och dricker 
mer i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna och de utforskar sin omgivning genom att smaka 
och suga på saker. Barn vistas också närmre golven och exponeras mer för dammiga miljöer. 
Undersökningar visar på att damm bidrar till en stor del av barns intag av flamskyddsmedel och 
andra miljögifter. Hormonstörande ämnen i vår miljö kan skada både fostret och det växande 
barnet. Skadorna kan vara oåterkalleliga och visa sig först senare i livet. Allergi är västvärldens 
största folksjukdom, Det är vanligt att konsumenter drabbas av allergiska besvär från aller-
giframkallande ämnen i kemiska produkter och varor som exempelvis kläder, tvättmedel och 
rengöringsmedel .

80



sidan 5 

Ängelholm - en giftfri kommun 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Ängelholm ska bli en giftfri kommun. Det innebär att 
giftiga ämnen ska inventeras och fasas ut från kommunens alla verksamheter. Krav ska 
ställas på giftfria produkter vid upphandling och kommunen ska agera kunskapshöjande 
gällande de gifter som finns runt omkring oss. Planen gäller 2014-2021.
På Ängelholms hemsida kan man läsa Miljöplanen. Med ett ökat fokus på delaktighet bjuder 
den nya miljöplanen in nämnderna att forma miljöarbetet i stor utsträckning. 

Vem ska göra vad?
Åtgärderna spänner över många områden och ligger under någons ansvar. De som står som 
ansvariga i detta dokument inkluderar kommunen, förskolechefer, pedagoger, måltidsservice, 
lokalvård, fastighetsägare.
När ska det göras?
När åtgärderna ska genomföras varierar. Det krävs rutiner och kunskap för att kunna genomföra 
dem. Varje rektorsområde kommer att påverka hur och när arbetet ska utformas. 
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Prioriterade åtgärder
I arbetet med att nå en kemikalie smart förskola finns det många steg att ta. Det viktigaste är att 
vi alla börjar göra vad vi själva kan, oavsett vilken roll man har. 

Vi har tagit upp prioriterade material där man börja se över vad som finns i verksamheten, vi 
ger förslag på vad man kan använda istället och även att man tänker på hur mycket barnen 
exponeras inför materialen.

Hur och när man genomför åtgärderna är upp till var och en men är viktiga steg för att bli en 
kemikaliesmart förskola.

Gör så här
• Ta bort plasteksaker äldre än 2007. Titta efter hala, klibbiga, icke CE märkta, doftande  

plastleksaker.
• Rensa bland leksaker, icke leksaker och skapande material.
• Gör barn och föräldrar delaktiga i arbetet.
• Vårda materialet 

Tänk:
• Dessa material/saker passar i vårt arbete med barnen just nu …..men vad är det gjort av….

finns det alternativ 
• Undersöka alltid vad som är giftfritt i upphandlingen.
• Hur exponeras barnen för olika material/saker. Små barn undersöker mycket med mun och 

händer. Äldre barn använder materialet på annat sätt och kan därför använda material som 
inte de yngre kan.

• Välj i första hand produkter från EU, Norden eller Sverige.
• Titta efter CE märkning.
• Våga fråga, ställ krav. Fråga varandra och ge förslag till de som arbetar med upphandlingen.
• Minska plastprodukterna.
• Är informationen knapphändig kring ett material men är populär kan det vara värt att göra 

research på produkten.

Tvätta och torka av leksaker
De mest lättillgängliga kemikalierna kan tvättas, sköljas eller torkas av från leksaker. Skölj eller 
torka av nyinköpta leksaker innan användning och torka eller tvätta av alla leksaker regelbundet 
för att få bort ytliga kemikalier och damm.
Lägg gärna in det i egenkontrollen och utarbeta rutiner som alla känner till.

Ansvarig: Förskolechef, Miljöenheten

Leksaker, icke leksaker och skapande material
Miljön i förskolan är kreativ och det händer att saker som barn gärna leker med som inte är klas-
sade som leksaker har smugit sig in i verksamheten. Eftersom de inte är klassade som leksaker 
faller de inte hellre under leksaksdirektivet, ett första steg mot målet är att identifiera vad som är 
en leksak och vad som inte är en leksak.

82



sidan 7 

Ta bort lek-elektronik

EElektronik som inte är avsedd att leka med innehåller bland annat tungmetaller och flam-
skyddsmedel. Det kan till exempel vara mobiltelefoner, sladdar, tangentbord och datorer. Denna 
typ av elektronik är inte lämplig för barn att leka med och ska därför rensas ut och lämnas som 
el-avfall till återvinning.

Använd
Låt barnen använda elektroniken till det användningsområde som den är avsedd för. 

Vård av materialet
Se över så att elektroniken är hel. Ha bara det framme som är aktuellt i den pedagogiska verk-
samheten. Tvätta händerna efter användning.

Ansvarig: Förskolechef

Plastleksaker 
Leksaker gjorda av plast kan innehålla tungmetaller och skadliga mjukgörande ftalater, som 
är hormonstörande. De tungmetaller som kan finnas i plastleksaker är tex bly och kadmium. 
Dessa har visat sig har negativa effekter på nervsystemet och kan vara cancerframkallande. 
 
• Rensa ut plastleksaker som är tillverkade innan 2007. 2011 började det nya leksaksdirek-

tivet (2009/48/EG) gälla med skärpta direktiv kring leksakers säkerhet, regler kring kemi-
kalier, elsäkerhet och allmän säkerhet. Kemikaliekraven började tillämpas först den 20 juli 
2013 vilket innebär att alla leksaker som kommer ut på marknaden efter den 20 juli 2013 
måste uppfylla kemikaliekraven i direktivet.

• Rensa bort plastleksaker som känns hala eller klibbiga eller doftar skarpt.
• Rensa bort plastleksaker som inte är tillverkade inom EU och inte är CE-märkta.
• Undvik produkter av PVC, polystyren (PS) och polykarbonat (PC). Exempel på produkter av 

PVC är bollar, djur, dockor, lekleror, vaxdukar och förkläden. Polystyren finner man bland 
annat i skapande material som pärlor och pärlplattor. Saker som innehåller polykarbonat är 
exempelvis fodral till cd-skivor och leksaksdricksglas.

• Rensa bort plastleksaker som är märkta med plastsymbol 3,6 och 7. 
• Fråga leverantörer vilken plast leksaken är tillverkad av. Bättre plaster anses vara Akryl-

plast, EVA, PA, PBT, PE, PET, polyester och PP. 

Använd
Vid inköp av plastleksaker, välj leksaker som är tillverkade inom EU och är CE-märkta. Hitta 
bättre alternativ och ersätt på sikt plastleksakerna med giftfria alternativ, exempelvis natur-
gummi och trä. 
Kom ihåg att vara  uppmärksam på varje produkt vad den innehåller. 

Vård av materialet
Tvätta regelbundet av plasten. Se över så att det är helt. Gäller både ute och inne.

Ansvarig: Förskolechef
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Mjuka material
Rensa ut dockor tillverkade av plast, framförallt PVC och som 
är äldre än 2007. Även dockor och mjuka djur som doftar och 
som inte är CE-märkta ska rensas ut. Är ni osäkra så fråga till-
verkaren om vad dockorna eller de mjuka djuren är tillverkade 
av för material och vad de innehåller för fyllning då en del av de 
mjuka djuren kan innehålla plastgranulat för att skapa tyngd. 
En del mjuka djur är impregnerade med flamskyddsmedel. 
Rensa ut. Information om ifall de mjuka djuren är flamskyddat 
kan man ev. hittar på etiketten på leksaken. Om det inte finns 
någon information fråga eller kassera.

Använd
Välj mjuka djur och dockor av ekologiska naturliga materi-
al om det är möjligt. Välj i första hand en docka tillverkad i 
Europa och av bra kvalité och som är CE-märkt. Alternativ 
till plast är tygdockor helt i tyg eller med ansikte, armar och 
ben i naturgummi. Om en docka av plast önskas titta efter en 
docka i polypropylen (PP) och polyetylen (PE) som är två av 
de bättre plasterna. Välj mjuka djur som inte är impregnerade 
med flamskyddsmedel.

Vård av materialet
Tvätta de mjuka djuren och torka av dockornas hårda delar 
innan användning.  Rengör materialet regelbundet och se över 
det så att det är helt.

Ansvarig: Förskolechef.

Alternativa material och återbruk
Rensa bland övrigt material. Det kan exempelvis vara bygg-
material som PVC-rör, SJ-pallar, kabelsnurror, impregnerat trä, 
däck, konserv- och plastburkar, matförpackningar, fodral till cd 
och dvd skivor och vhs band och skivorna i sig. Kontrollera 
alltid vad de innehåller och hur de är behandlade. Vid tveksam-
heter använd dem inte.
 
Använd 
Leksaker tillverkade för barn och lek och tänk på att kontrollera 
vad de är gjorda utav. Andra alternativ är även material från 
naturen. För återbruksmaterial är det extra viktigt att ta reda på 
vad de är gjort utav. Vid tveksamheter använd inte.

Vård av materialet
Se till att allt är helt. Laga eller sortera bort.

Ansvarig: Förskolechef.

Recept

Leklera

1 dl salt
1 dl varmt vatten
2 dl vetemjöl
1 msk neutral olja
Färgpulver ex. blåbärs-, lingonpul-
ver, spirulina, rödbetssaft, gurkmeja, 
kanel, kakao.

Blanda de torra ingredienserna och 
tillsätt vatten och olja. Knåda ihop. 
Lek och förvara i en burk med lock.

Trolldeg
En lera som går att torka och “brän-
na” i ugn.

1 dl salt
1 ½ dl vatten
1 ½ tsk olja
3 dl vetemjöl

Slajm
2,5 dl vatten
1 msk pysalliumfröskal
karamellfärg

Blanda ihop i en skål som tål micro 
coh mikra i fem minuter på högsta 
värmen. Håll koll så inte vätskan 
bubblar över. Om det är på gång 
över skålens kant öppna micron en 
stund och fortsätt sen micra. Låt 
svalna och sedan är den klar.

Lim
Blanda ut 1 1/2 msk potatismjöl med 
1 dl vatten. Vispa noga så att det 
inte blir några klumpar. Värm och låt 
koka upp 
3 dl vatten tillsammans med 1/2 
socker i en kastrull och häll därefter 
i potatismjölblandningen. Vispa och 
låt koka upp men ta av kastrullen 
från plattan när du ser första bubb-
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Utklädningsmaterial
Undvik utklädningskläder, väskor, smycken och skor med metalldelar eller som är av PVC 
eller konstläder. Dessa innehåller ofta mjukgörare som ftalater, bly, kadmium, nickel och andra 
tungmetaller. Gamla skor och handväskor kan vara garvade med krom som innehåller rester av 
arsenik och kvicksilver. Även teatersmink kan innehålla konserveringsmedel, bly och doftämnen 
som framkallar allergi. 
 
Använd 
Prioritera kläder av naturmaterial eller miljömärkt tyg exempelvis skjortor, förkläden och hattar. 
Tygväskor kan vara ett alternativ till skinnväskor då de går att tvätta i maskin.
Gör barnen delaktiga genom att tillsammans skapa ert egna material.

Vård av materialet: 
Tvätta materialet regelbundet gärna en gång i veckan.

Ansvarig: Förskolechef.

Rensa bland skapande materialet
Barn ska inte använda märkningspliktiga eller gamla färger, lim eller lacker. Rensa bland  
lekleror, kritor, färger, pennor och pärlor. Lekleror baseras ofta på PVC eller annan plast och kan 
då innehålla mjukgörande ftalater. Med märkningspliktiga menas: kemiska produkter ska vara 
klassificerade och märkta med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

Använd
• Välj lekleror som inte är gjorda av PVC. Lera som är baserad på vax eller egentillverkad lera 

är ett alternativ.
• Välj kritor och pennor utan tungmetaller. Välj kritor och tusch- och färgpennor utan tung- 

metaller. Alternativ är färgpennor och kritor med tydlig märkning om vad de innehåller, kritor 
av naturliga ingredienser som t.ex. soja- och bivax och tuschpennor utan lösningsmedel.

• Färger som är vattenlösliga och lim som är vattenlösliga och inte märkta med symboler för 
fara.

• Gör gärna egen trolldeg, slime och fingerfärg utan nitrosaminer.
• Välj pennor utan organiska lösningsmedel, bensen, toluen eller xylen
• Satsa på glas och träpärlor istället för plastpärlor.
• Vid användning av plastpärlor se till att de består av den bättre plasten polyeten (PE). För-

sök att undvika att värma upp plast men vid t.ex. strykning av pärlplattor se till att vädra  
lokalen ordentligt och att barnen inte är i samma rum. Använd bakplåtspapper som är mil-
jömärkt för att vara säker på att det inte innehåller fluorerande ämnen. 

• Limma fast pärlorna istället för att stryka dem eller ta kort på dem.
• Använd bomullsskjortor i stället för PVC förkläde. Om inte textilskjortor eller miljömärkt textil 

kan hittas går det även att använda sig av väv i polyester eller förkläden av nylon.
• Använd bomullsdukar med akrylatplast i stället för vaxdukar.
 
Vård av materialet
Använd bra material till förvaring av lerorna och annat eget tillverkat material. Gör nya regel-
bundet. 

Ansvarig: Förskolechef
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Inredning
 
Rensa bland madrasser och lekkuddar 
Lekkuddar, madrasser och dynor som är tillverkade i kallskum med överdrag av PVC-
plast kan innehålla skadliga mjukgörare, flamskyddsmedel och tungmetaller. Ersätt äldre 
madrasser, dynor och lekkuddar som är tillverkade innan 2007.  

 
Använd 
Vid köp av nya madrasser, dynor och kuddar välj de som är certifierade med Bra miljöval,  
Svanen eller Oeko-tex. Försäkra er om att de nya är fria från ftalater och flamskyddsmedel och 
undvik de i PVC även om de är miljöcertifierade då de har skadlig inverkan på miljön. Använd alltid  
madrassöverdrag i tyg och tvätta regelbundet. Använd gärna överdrag och örngott av fairtrade 
bomull. 

Ekologiska och giftfria ullfiltar och täcken är bra alternativ till madrasser. Yogamattor kan vara 
ett förslag men kontrollera alltid vad som gäller för varje matta.
Kontrollera extra de billiga mattorna då de ofta innehåller PVC och även kan innehålla höga 
halter av olika kemikalier. Se länk till Kemikalieinspektionen under tips i slutet av dokumentet. 

Ansvarig: Upphandlingsenheten, Förskolechef

Möbler
Stoppade möbler från 70-80-talet har ofta högre halter av förbjudna flamskyddsmedel och har 
ofta stoppning av plastbaserat material som skumplast och skumgummi. En del möbler t.ex.  
soffor kan innehålla perfluorerade ämnen som används då de har förmåga att bilda vatten-, fett och  
smutsavisande ytor. Överdrag gjorda av exempelvis konstläder, består ofta av PVC och kan 
innehålla hälsoskadliga ftalater och bör undvikas. En del ljuddämpande bord innehåller även 
PVC och bör fasas ut.

Använd 
Vid inköp av nya möbler välj de som är fria från ftalater, flamskyddsmedel, tungmetaller och 
PVC. Välj miljömärkta alternativ men var även här vaksam och fråga om du är osäker.
Material som är bra är ull, trä, ekologiskt odlat och fairtrade.  Material som inte är behandlat med 
flamskyddsmedel. 

Ansvarig: Förskolechef, Upphandlingsenheten. 

Byt ut textilier med specialfunktioner
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Undvik helt textilier med egenskaper såsom smutsavisande, antibakteriella och flamsäkra, 
eftersom dessa funktioner ofta beror på miljö- och hälsoskadliga kemikalier exempelvis 
perfluorerade ämnen.
Vaxdukar gjorda av PVC kan innehålla skadliga mjukgörare och bör därför undvikas. Fleece 
filtar släpper från sig mikroplaster när man tvättar dem som passerar våra reningsverk och  
riskerar att skapa problem i miljön. 

Använd 
• Naturfibrer som t.ex. bomull, lin och ull som är miljömärkta.
• Vaxdukar i bomull med yta av akrylatplast är ett bättre alternativ till vaxdukar av PVC.  

Ansvarig: Förskolechef

Tvätta textilier och mjukdjur
Kemikalier från tillverknings- och transportprocessen kan finnas kvar i textilier och mjuka djur. 
Det är därför viktigt att alltid tvätta textilier och mjuka djur m.m. innan användning. Miljögifter 
ansamlas också i damm på textilier därför rekommenderas regelbunden tvätt av textilier som: 
filtar, gardiner, madrassöverdrag, tygleksaker/mjukdjur, kuddar, mattor och utklädningskläder.

Vård av material: 
Tvätta, vädra och rengör materialet regelbundet beroende på hur omfattande materialet  
används. Välj miljömärkt tvättmedel och undvik sköljmedel.
Rekommendationer: Se tidigare anteckningar.

Ansvarig: Förskolechef

Att tänka på vid inköp i verksamheten
• Öka andelen miljömedvetna inköp
• För att hitta artiklar ska miljöknappen vara markerad i Proceedo. Finns produkten inte upp-

handlad ta kontakt med upphandlingsenheten för mer information. Ökad medvetenhet kring 
inköp. Vad är det tillverkat av? Finns det alternativ?

• Välj miljömärkta och parfymfria hygienprodukter som är godkända av astma- och allergiför-
bundet.

• Tänk på att använda i första hand produkterna som finns i avtalen. 
• Ökad medvetenhet kring inköp. Vad är det tillverkat av? Finns det alternativ?
• Tänk på att i första hand använda produkterna som finns i avtalen. 

Ansvarig: Förskolechef, Upphandlingsenheten
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Hygien och städning
Tvätta händerna.
Kemikalier samlas i damm som lätt fastnar på våra händer. Det är därför viktigt att tvätta hän-
derna ordentligt innan vi äter. Även när vi har varit i kontakt med kemiska produkter, såsom färg 
och lim eller datorer, iPad och annan elektronisk utrustning.

Undvik vinylhandskar.
Vinylhandskar är gjorda av PVC och kan innehålla stora mängder mjukgörande ftalater som fri-
görs från materialet vid användning.  Alternativa material är nitril, latex, neopren och polyuretan. 
Latex kan orsaka allergiska besvär som ofta förvärras av pudret i handskarna.

Använd:
Ur miljö- och hälsosynpunkt är engångshandskar av polyeten (PE) och nitril att föredra och nå-
gon av dessa ska därför helst användas.
Använd tvål som är miljömärkt och godkänd av astma- och allergiförbundet.

Ansvarig: Förskolechef

Lokalvården
Lokalvårdsservice i Ängelholm arbetar för en hållbar utveckling. Kemikalier fasas ut kontinuerlig 
för att ersättas med giftfria alternativ. Städmetoderna utvecklas och förnyas utifrån branschens 
metodutveckling för att ersätta traditionella kemikalier.
De kemikalier som fortfarande används är miljömärkta och kemikalielistor med säkerhets-
datablad finns tillgänglig på förskolor. Lokalvården samarbetar med verksamheten för att i 
möjligaste mån utföra städningen när barnen inte vistas i lokalerna. När man städar så rörs 
damm upp, vilket barnen andas in, och i dammet sitter miljögifter. Det är dessutom bra om det i  
städrutinerna ingår ett snabbt korsdrag efter att städningen är klar, för att släppa ut dammpar-
tiklarna som finns kvar i luften.

Kemikalier och avfall
Sortera avfall tillsammans med barnen.Barnens delaktighet kring att få vara med och arbeta för 
en hållbar framtid är viktig.
Grundläggande arbete kring farliga kemikalier finns i varje förskoleområdets egenkontroll. Där 
finns riktlinjer kring förteckning och produktblad.
Rensa och fasa ut kemiska produkter med farliga ämnen
Efter utrensning är det viktigt att avfallet tas om hand på bästa sätt. Tänk på att plastleksaker, 
mjuka djur, textilier och kuddar ska sorteras som restavfall. Mobiltelefoner, batteridrivna lek-
saker och andra elektroniska produkter skall sorteras som elavfall. All färg, lack och lim ska 
sorteras som farligt avfall, det gäller även de sorter som inte är märkningspliktiga och/eller är 
vattenlösliga. Även batterier sorteras som farligt avfall.
http://www.nsr.se/Default.aspx?ID=1224
http://www.hsr.se/sites/default/files/content_media/tema_gf_affischer.pdf

Ansvarig: Förskolechef, Lokalvård, Måltidsservice, Ängelholmslokaler.
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Mat och tillagning
Det vi äter får vi direkt in i kroppen
Måltidsservice arbetar med en helhetsbild som värnar om barn, miljö och djur. Arbetet är ett 
långsiktigt arbete där djur, natur och mat produceras på ett hållbart sätt. Ett arbete som är 
påbörjat och kommer att utvecklas framöver. I följande text ges information kring olika perspek-
tiv och inriktningar kring hållbar framtid som inspiration till pedagoger och vårdnadshavare att  
använda i verksamheten  och hemmet.

Välj ekologiska livsmedel
Så bidrar du till friskare vatten, gladare djur, mindre gifter och att fler fåglar och blommor trivs. 
Och i länder som Brasilien behöver ingen regnskog skövlas, eller människor förgiftas när de 
plockar dina bananer. I ekologiska lantbruk använder man inte kemiska bekämpningsmedel. 
Riskerna kring användandet av kemiska bekämpningsmedel är svåra att bedöma och kun-
skapsbristen kring effekterna är stor. Genom att öka andelen ekologisk mat minskar vi mängden 
kemikalier vi får i oss. På bananodlingar används extremt miljöfarliga bekämpningsmedel som 
kan ge arbetarna och deras barn nervskador. Och vindruvor, med sina tunna skal, kan innehålla 
rester av flera kemiska bekämpningsmedel. I ett EU-stickprov på ett paket vindruvor hittades 
till exempel rester av 20 olika bekämpningsmedel. Viktigast att byta till eko: Frukt – framförallt 
bananer, vindruvor och russin Rotfrukter – framförallt potatis. Genom att välja mejeriprodukter 
som är ekologiskt producerad bidrar du till bland annat till att den biologiska mångfalden ökar 
och att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar.

Välj svenskt naturbeteskött
Genom att välja kött som fötts upp i Sverige så minskar mängden antibiotika vi får i oss. Använd 
gärna kött från naturbetesdjur alltså kött av djur som betat i svenska hagar för att gynna den 
biologiska mångfalden. När man använder kött, välj kött med grönt ljus i köttguiden från wwf. 
Kyckling och fläskkött har mindre klimatpåverkan än nötkött.

Minska mängden kött och ät mer vegetariskt
Det finns många skäl att äta mindre kött. Kött har relativt stor miljöpåverkan jämfört med andra 
livsmedel. Att äta mindre kött och att välja det du äter med omsorg är ett av de viktigaste miljöval 
du kan göra. Ur hälsosynpunkt behöver vi också dra ned på köttkonsumtionen. 

Välj fina fisken
De flesta hav är så hårt fiskade att våra vanligaste matfiskar håller på att ta slut. Odlad fisk är 
tyvärr inte lösningen på problemet eftersom fiskfodret ofta består av en massa - just det - fisk. 
Välj MSC alt Krav märkt fisk. Undvik helt fisk som är fiskad i Östersjön, eftersom den innehåller 
höga halter av flertalet miljögifter såsom dioxiner, PCB och kvicksilver.

Undvik redskap/produkter av plast
Plast kan innehålla tungmetaller, bisfenoler och mjukgörare, exempelvis ftalater. Dessa kan 
läcka ut till livsmedel som är i kontakt med plast, särskilt om man värmer upp den. Det bästa är 
att byta ut plast mot porslin, rostfritt, glas eller bambu. Var särskilt observanta, och byt om möj-
ligt ut, plast som värms upp till exempel vattenkokare, stekspadar, skålar, tallrikar och muggar. 
Använder ni plastprodukter, se till att de är godkända för livsmedel (har symbolen av ett glas och 
en gaffel, respektive symbolen av en mikrovågsugn). Plasthandskar av nitril eller polyeten (PE) 
används istället för vinyl då undersökningar visar att de flesta handskar av vinyl innehåller höga 
halter hormonstörande ämnen som kan överföras till maten och barnen.
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Värm utan plast. Att mikra mat i en plastbytta går snabbt, men när plasten värms upp kan skad-
liga ämnen hamna i maten. Undvik det genom att värma maten i en porslinsskål. Förvara också 
maten i annat än i plastkärl.

Undvik redskap/produkter av teflon
Många non-stick-beläggningar tillverkas med högfluorerade ämnen som är svårnedbrytbara 
och ansamlas i kroppen. De kan även vara reproduktionsstörande, cancerframkallande och 
kroniskt giftiga. Köp rostfritt eller gjutjärn istället.

Undvik att köpa mat i metallkonserver
Plastbeläggningen på insidan av konservburkar och tuber av metall är ofta av epoxiplast 
som är tillverkad med det hormonstörande ämnet bisfenol A. Mat är den huvudsakliga källan 
till bisfenol A, där mat ur konservburk anges som en viktig källa. Välj hellre vätskekartong,  
glasförpackningar eller frysta alternativ. Metallförpackningar inkluderar konservburkar, metall-
tuber för kaviar och mjukost, metalloblatet i t.ex. yoghurtburkar och metallocken på glasburkar. 
Om livsmedlet inte kommer i kontakt med metallen är det ok, t.ex. glasburkar som står upp. 
Viktigaste är att byta förpackning på feta livsmedel, så som kokosmjölk, kaviar och mjukost.

Spola i vattenkranen
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och den bästa drycken och törstsläckaren för alla barn. Vatten 
som har varit stillastående ett tag kan ha förhöjda halter av bly, nickel, koppar etc. som läckt ut 
via kökskranen eller vattenledningen. Spola därför alltid i kranen en stund innan användning för 
att spola ur ledningarna, särskilt när vattnet varit stillastående under natten.

Tips byt och ersätt med (hämtat från Naturskyddsföreningen)
• Plastfolie Är den gjord av PVC/vinyl – byt till polyeten  
• Stekpannor Är det en teflonpanna – byt till gjutjärn eller rostfritt
• Köksredskap Är redskapen i plast – byt till trä och rostfritt
• Skärbrädor Är skärbrädan i plast – byt till trä. Går att slipa ner för ny yta
• Handskar Är handskarna av vinyl – byt till polyeten (PE) eller nitril
• Metallförpackningar Köps mat i metallförpackningar? – byt mot tetra, glas eller fryst
• Tallrikar/glas/tillbringare/uppläggningsfat/förvaringskärl
• Av polykarbonat (PC) – byt ut till porslin, glas
• Av polypropen (PP), polyeten (PE),  polyester (PET), melamin eller förnyelsebar plast (t.ex. 

bambu) – använd endast till kall mat/dryck vid utflykter
• Av rostfritt 18-8 stål, porslin eller glas – behåll
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Delaktighet
Barns delaktighet
Att ge barn kunskap vad som finns runt om kring dem i miljö och vad de kan göra för att må bra 
är ett viktigt arbete i hållbarhets perspektivet.

Prata med dem om att det finns ämnen som är skadliga för oss människor, miljön och om varför 
dessa kemikalier används. Ge dem möjlighet till att förhålla sig kritiskt till alla saker som finns 
runt omkring oss i vardagen. Lär dem hur de ska känna igen dem och hur vi hantera dem. Ett 
pedagogiskt arbetsätt kring att källsortera och ta tillvara.

Vårdnadshavares delaktighet.
Fler och fler vårdnadshavare efterfrågar giftfritt på förskolan. En tydlig plan på arbetssättet och 
involvera föräldrar breddar samtalet  och medvetenheten höjs.
Både arbetet på förskolan och i hemmen gynnar barnens hälsa och vår miljö.
Hänvisa till lättillgänglig information på internet för de som vill läsa mer.

                                                                                          

Vikten av att vara ute

Barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö är friskare, har färre sjukdagar, får 
bättre motorik, har lättare att koncentrera sig, leker mer variationsrikt, förbättrar sin kognitiva 
förmåga, är mindre stressade, har rikare fantasi, utvecklar sin självständighet, stimuleras 
till social interaktion och leker mer kreativa lekar vilket främjar både samarbetsförmåga och 
språkutveckling. 
Källor: Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdomar, samt 
sammanställning av Anders Szczepanski.

De som undervisats utomhus hade betydligt starkare 
minnesbilder av vad de lärt sig. Inomhus blir elevernas 
kunskap mer abstrakt. Att vara ute skapar förutsätt-
ningar för miljöförståelse kopplad till hållbarhet och en 
förståelse för samhället och världen i stort. 

Utomhus/naturen ger möjlighet till en pedagogisk 
mångfald och ett lustfyllt lärande i stimulerande och va-
rierande miljöer där gränserna mellan inne- och utemil-

jön suddas ut och erbjuder barn olika sorters lekar och utforskande i deras lärprocesser. 
Ju fler minnessystem (minneskanaler) som aktiveras vid memorering och inlärning, desto mer 
kan de stödja inlärningsprocessen. När barn får vistas ute i naturen i meningsfulla samman-
hang sätter sig lärande i kroppen och de minns med alla sina sinnen. Ju tidigare barnen blir 
medvetna om sin omgivning och lär sig att värna om den desto tidigare skapar de ett hållbart 
förhållningssätt som i framtiden kan leda till ett vidgat miljötänk. Ett barn som får uppleva en 
lustfylld, meningsfull och lärorik miljö men en rikedom av olika djur och växtarter, kommer att 
värna om, försvara och bevara denna miljö. 
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Utemiljöer är en guldgruva för lärande och utveckling och har också den egenheten att de för 
det mesta är alldeles gratis.Utifrån ett hälsoperspektiv är de dessutom helt oslagbara”.
Strandberg 2006

http://havertilmaver.dk/
http://www.vetenskaphalsa.se/utomhuslek-och-barns-halsa/
http://skolvarlden.se/artiklar/utomhuspedagogik-starker-minnet
http://www.naturskola.se/default.asp?HeadPage=384&Forskning
http://www.ep.liu.se/publist/Default.aspx?userid=andsz85
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Annat viktigt arbete i kommunen

Handlingsplaner och riktlinjer
Nuläge

I dagsläget är utgångspunkten den miljöplan som är fastställd av kommunfullmäktige som har 
som målsättning att Ängelholm skall vara en giftfri kommun. I övrigt finns inga handlingsplaner 
eller riktlinjer som tydligare begränsar vårt användande av giftfria material.

När det gäller nybyggnationer av förskolor så har Ängelholmslokaler uttalat att de vill att 
lokalerna byggs enligt miljöbyggnad silver. Det är en miljöcertifiering utfärdad av “Sweden 
green building council”. Se länk https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad

Framtid

Det bör utredas vilka handlingsplaner och vilka riktlinjer som skall finnas i framtiden för 
kemikaliesmart förskola eftersom det då underlättar för varje chef och medarbetare att ta rätt 
beslut avseende olika material och handlingsvägar i sin planering. 

Upphandling 
 
All upphandling i Ängelholms kommun sker utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl 
avseende miljökrav som socialt ansvarstagande. Miljökrav ställs i första hand enligt 
upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier. Kraven vi ställer avser bland annat innehåll 
av ämnen som anses skadliga tex ftalater, nitrosaminer, flamskyddsmedel och tungmetaller. 
Vi ställer även krav på att skogsråvara ska härstamma från legala och acceptabla källor, 
att produktionsprocesser ska vara hållbara samt sociala och etiska krav tex avseende 
arbetarskydd, arbetsrätt och barnarbete.

I vissa fall ställs, utifrån verksamheternas önskemål och behov, även andra krav. Vi kan i 
upphandlingar ställa krav så länge de är relevanta och icke-diskriminerande dvs kraven 
ska fylla ett syfte och kunna motiveras. Kraven får inte heller omotiverat gynna eller 
missgynna någon leverantör.  Vi kan alltså ställa krav på innehåll i en produkt och krav på 
produktionsprocess men inte i vilket land eller i vilken fabrik den produceras.

Då vi har avtal med leverantör på produkt/produktområde ska man handla där. Annars är det 
avtalsbrott. Har vi inte avtal på en produkt kan man direktupphandla dvs i princip kolla med 3 
leverantörer och handlar där man får bäst totalpris/villkor. Vid direktupphandling måste man 
också göra bedömning att leverantören är seriös och att produkten är bra ur kvalitets- och 
miljösynpunkt. 
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                 Fairtrade för hållbar framtid

Sedan april 2010 är Ängelholm diplomerad som en Fairtrade City.

Det innebär att kommunen engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion och 
uppfyller de kriterier som Fairtade Sverige tagit fram. Kriterierna omfattar etisk upphandling, 
ett aktivt informationsarbete och ett visst utbud av fairtrade-märkta varor i butiker och på 
arbetsplatser.

Fairtrade produkter som ekologisk bomull, kaffe, te och bananer är produkter som vi kan byta 
ut i vår verksamhet. Måltidsservice har bytt ut bananerna till fairtrade bananer. 

Information om Fairtrade 
http://fairtrade.se/resursbank/pedagogiskt-material/

Material till förskolan 
https://shop.textalk.se/shop/ws57/53857/art53/44459753-b8a471-Bananens-la__nga-
resa-2016.pdf

Fairtrade på jobbet 
Genom att köpa fairtade kaffe till personalen bidrar ni på ett enkelt och konkret sätt till att 
odlare och anställda kan förbättra sitt arbets- och levnadsvillkor.

För ett engagemang får ni ett diplom som visar att ni tar ställning för en hållbar miljö. 
http://fairtrade.se/engagera-mig/fairtrade-pa-jobbet/

         

 Grön flagg 

Några förskolor i Ängelholms kommun jobbar efter Grön Flagg. Med verktyget Grön Flagg 
blir arbetet med hållbar utveckling en del av det dagliga skol- och förskolearbete, med 
utgångspunkt i läroplanerna. Arbetet sker cykliskt i perioder om ungefär ett till två år. I arbetet 
med Grön Flagg är det viktigt att barnen blir medvetna om vad Grön Flagg är men även att vi 
alla ser det som ett verktyg i vårt arbete för att skapa en giftfri förskola. Tema som verktyget 
innehåller är:
Livsstil och hälsa 
Närmiljö 
Vattenresurser 
Klimat och energi 
Konsumtion 
Kretslopp
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/hall-sverige-rents-gron-flagg
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Miljöenheten i Ängelholm
Målet: Kemikaliebanta kommunens förskolor och hur det hänger samman med ett besök från 
miljöenheten där både miljöinspektören och livsmedelsinspektören jobbar. 

Vår roll är att vid besök i verksamhet undersöka och diskutera de leksaker och annat material 
som finns har på förskolan. I köket undersöker vi köksutrusning, förpackningar m.m. där 
maten lagas eller förbereds. Detta för vi ska synliggöra produkter som innehåller skadliga 
ämnen och som behöver fasas ut om vi ska nå det antagna målet att bli en giftfri kommun. 
Vi för tillsammans en dialog om vad produkterna innehåller och vilken påverkan de har för 
barnets utveckling.

Byggnad och utomhusmiljö, Ängelholmslokaler.
Ängelholmslokalers och Ängelholmshems har startat miljödiplomering i maj 2016 och 
beräknas vara klara med första steget i juni 2017. Pågående i vårt miljöarbete just nu,  
är att ta fram underlag på de delar som innefattar miljö.

Arbetet innefattar inventering av brandskydd med SBA, kemikalieinventering på alla våra 
objekt, köldmedelsrapportering på kylar, frysar och värmepumpar, kommunikation med 
myndigheterna gällande PCB.

Samtliga på företaget har genomgått/ska genomgå en grundläggande miljöutbildning. 
En miljöchecklista baserad på ”Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter” ingår och 
där ska de viktigaste miljöpåverkans punkterna uppfyllas. Vi använder oss av kommunens 
miljöpolicy och resepolicy. Nödlägesberedskap och rutiner för riskområde är under 
uppbyggnad.

·         Bygg och underhåll med miljöanpassat material: Vid våra upphandlingar kräver/
kommer vi kräva av entreprenören att använda sig av miljövänligt material och miljövänliga 
produktionsmetoder.

·         Skapa en giftfri utomhusmiljö: Vid ogräsbekämpning nyttjar vår entreprenör ingen 
kemisk bekämpning. Klottersanering sker med hetvatten och godkända preparat. Kemfria 
metoder ska användas om detta är möjligt.
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Ordlista
Farliga kemikalier som kan förekomma i verksamheten

Text hämtad från Retoy.se

Flamskyddsmedel 
Flamskyddsmedel ingår i olika material för att försvåra antändningen av brand eller minska 
spridningen av den.

När blir det farligt? 
Det ger några omedelbara effekter vid engångsdoser, men kommande generationer kan 
riskera att drabbas allvarligt.

Hälsoeffekter 
Drabbar främst kommande generationer. Flamskyddsmedel kan orsaka ovanliga 
cancertumörer, sämre immunförsvar och negativ påverkan på barnens mentala utveckling.

I vad finns det? 
Flamskyddsmedel används i plast, gummi och textilier. 
Det finns i bl.a. TV-apparater, madrasser, möbler, datorer, kläder, damm etc. 

Flourerande ämnen 
En stor, komplex grupp av ämnen. Dessa ämnen bildas inte naturligt utan framställd för att få 
extremt stabila kemiska bindningar mellan kol och fluor. De används bl.a som impregnering 
av olika material.

När blir det farligt? 
Stabiliteten i dessa ämnen betraktas som en god egenskap i många industriella 
användningar, men är negativ ur miljö- och hälsosynpunkt. De påverkas nämligen oftast inte 
av nedbrytning utan binder proteiner och lagras i lever och blod.

Hälsoeffekter 
Dessa ämnen kan redan i små mängder vara mycket skadliga för fortplantningen, 
cellfunktioner och hormonsystem

I vad finns det?  
Naturskyddsföreningen hittade nyligen fluorerade miljögifter i 11 av 13 impregneringsmedel 
som används för att göra skor, barnoveraller och fritidskläder m.m.  vattenavstötande. 
Textilier som andas och samtidigt är vattenavstötande, teflonpannor, bakplåtspapper och 
muffinsformar kan innehålla fluorerade miljögifter 
 
Ftalater
Ftalater är ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som bland annat används som 
mjukgörare i plast.

När blir det farligt?
Ftalater lakas efter hand ur plasten under hela plastproduktens livstid och samlas bland annat 
i damm.
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Eftersom att de produceras i stora mängder hittar man dem i både människa och natur - de är 
en av de vanligaste föroreningarna i inomhusmiljö och ute i naturen.

Hälsoeffekter
Många allvarliga hälsoeffekter kopplas till ftalater. Till de allvarligaste hör störningar i kroppens 
hormonsystem, störd könsutveckling, fertilitet och cancer. Även allergi, astma,fetma och diabe-
tes kan i vissa fall härledas exponering för ftalater. Vissa ftalater har också miljöfarliga egenska-
per då de tas upp i fettvävnad och bioackumuleras samtidigt som de är mycket giftiga för djur 
och växter som lever i vatten.

I vad finns det?
Kan finnas i leksaker och andra barnartiklar som innehåller mjukplast.

Bisphenol A
Används som råvara vid tillverkning av plastsorter, t.ex.polykarbonatplaster och epoxiplaster.

När blir det farligt?
Giftet kan läcka när plasten blir gammal eller värms upp.

Hälsoeffekter
Bisfenol A är ett hormonellt aktivt ämne med östrogena egenskaper. Störd utveckling av hjär-
nan, beteende och reproduktionsorgan, samt ökad risk för fetma och cancer efter exponering i 
fosterlivet är några effekter som har rapporterats i djurförsök. Risker relevanta för människors 
hälsa, samt vid vilka exponeringsnivåer skadliga effekter uppstår, är dock omdebatterat.

I vad finns det?
Exempelvis används det för att göra nappflaskor, bollar, CD- och DVD-skivor. Tips för att und-
vika Bisfenol A: Titta efter märkningen BPA free. Byt ut produkter som exempelvis nappflaskor 
efter två år eller när plasten börjar bli repig. Följ anvisningar på nappar, nappflaskor om det finns 
tips på när de bör bytas ut.
Håll utkik efter hål eller slitage i plasten, börjar plasten bli sliten - byt ut produkten. 

Bly
Bly är en metall som kan lagras i människokroppen. Bly finns omkring oss i miljön men även i 
produkter och livsmedel.
När blir det farligt?
Vanligen tas bly upp av lungorna och transporteras sedan i kroppen via blodet och ansamlas i 
lever, njure och mjälte.
Utsöndringen av bly ur kroppen går mycket långsamt vilket gör att halterna i kroppen gradvis 
ökar. Barn riskerar att ta upp det när de leker eller suger på leksaker som innehåller bly(kemi).

Hälsoeffekter
Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveck-
ling och prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga(kemi).

I vad finns det?
Bly används både som metall och som olika blyföreningar(kemi). Utsläppen av bly kommer idag 
främst från industrin, biltvätt, ammunition och fiskesänken. Cirka 30 procent av alla elektriska 
och elektroniska leksaker innehåller bly i otillåtna halter(kemi). Men de har även hittats i andra 
leksaker och kritor.
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Plastmärkningar – vad betyder de?

Plast har vi i stort sett överallt i vår vardag och de allra flesta är märkta med en symbol som markerar 
vilken sort det är. Det är en triangel med en siffra i och nu ska vi reda ut vad de betyder och vilka du 
kanske bör undvika.

                   PET, polyeteneterftalat.

PET står för polyeteneterftalat. Det används ofta i dricksflaskor. Denna plast är slitstark och tålig, 
passar därför bra i returflaskor. Polyester i tyg är samma sak som PET.
Miljörisk: Låg, eventuellt finns risk för läckage av ftalater till drycken i flaskorna. En ny studie visade 
att vatten i PET-flaskor hade högre halter av hormonstörande ämnen än vatten i glasflaskor.

                Polyetylen – hög densitet, PE-HD

Detta är en vanlig plast i förpackningar för flytande produkter. Den är kraftigare och tätare än vanlig 
polyetylen (nummer 4).
Miljörisk: Inga i dag kända, bör dock inte upphettas.

                 
                                     Polyvinylklorid, PVC (undvik)

PVC används för butikspackning av kött, i byggnadsmaterial, i leksaker med mera. Ämnet är i sig 
hårt, därför tillsätts mjukgörare i form av ftalater. De kan utgöra en stor andel av produktens totala 
vikt. Mjukgörarna läcker ut under hela produktens livstid. Ftalater är hormonpåverkande, stör fort-
plantningen och det finns studier som påvisar risk för barn-allergier.
Miljörisk: Undvik om du kan.

  Polyetylen – låg densitet , PE-LD

Det här är materialet som vanliga plastpåsar görs av.
Miljörisk: Inga i dag kända, bör dock inte upphettas.

                     Polypropylen, PP

Polypropylen är vanlig i förpackningar som ska tåla att bli varma, exempelvis till färdigmat som 
värms i mikron, men finns i alla slags livsmedelsförpackningar.
Miljörisk: Inga i dag kända.
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                                      Polystyren, PS (undvik)

Polystyren är en relativt hård plast som används flitigt till bland annat leksaker, köksmaskiner, 
datorer och yoghurtburkar. Används i expanderad form i cellplast, exempelvis i köttråg från mat-
affären. Tidigare har cellplast blåsts upp med hjälp av olika ozonnedbrytande ämnen. Cellplast 
kan vara impregnerad med bromerade flamskyddsmedel.
Miljörisk: Undvik om du kan.

                                      
    Övriga plaster (undvik)

Sjuan återfinns på mängder av olika plastprodukter, allt från CD-fodral till nappflaskor och mat-
lådor. Den svarta plaststekspaden till teflonpannan är gjord av polyamid. Nylon är en polya-
midplast. ABS-plast är vanlig i plastkonstruktioner av olika slag, kanske i din dammsugare. Här 
finns också bioplaster. Dessa plaster förknippas inte med risker. Men i gruppen finns också 
bland annat polykarbonat som är en hård och glasklar plast, finns kanske i din tillbringare hem-
ma. Polykarbonat innehåller det hormonpåverkande ämnet bisfenol A. Från och med mars 2011 
införde EU förbud av bisfenol A i nappflaskor.
Miljörisk: Undvik om du kan, i synnerhet i ”matnära” tillämpningar.
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Miljömärkningar
Det finns många olika märkningar för miljö och hälsa som ibland kan kännas svår att överblicka. 
Det är bra att känna till de vanligaste märkningarna.

Är miljömärkta produkter alltid det bästa?
Det är lätt att tänka att en miljömärkt produkt automatiskt är det bästa alternativet för både miljö 
och hälsa, men så är inte alltid fallet. Det gäller speciellt för hygienprodukter och tvättmedel. 
Även om de är miljömärkta kan de innehålla parfym och irriterande ämnen som kan vara aller-
giframkallande. Observera därför att det är bäst att välja produkter som både är miljömärkta och 
parfymfria.

CE märkning
                     
                        

 
CE-märket innebär att varan uppfyller de regler om säkerhetskrav som ställts inom 
EU. Leksaker utan CE-märkning får inte säljas till konsumenter. Ett problem med 
märkningen är att det är producenten av en vara som sätter märket på sin produkt. 

Det finns ingen extern kontroll av att varan uppfyller de krav som ställs och därför händer det att 
produkter säljs trots att de inte uppfyller alla regler.
För att undvika att osäkra produkter köps in, är rekommendationen att köpa produkter från väl-
kända tillverkare och märken. Var uppmärksam på rätt och fel CE märkning. Det ska vara ett 
längre mellan rum mellan C och E på den ni ska titta efter. 

Miljömärkningar på olika produkter

Svanen är Nordens officiella miljömärke för varor och tjänster. Märkningen ställer 
hårda krav på produkter ur ett livscykelperspektiv, från råvara till avfall. Kraven på 
produkterna skärps kontinuerligt för att utveckla en hållbar produktion. Idag finns 
Svanen inom 63 produktgrupper, bland annat leksaker

. 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning för varor och tjänster. 
Liksom för Svanen skärps kraven med tiden för att främja en hållbar produktion. 
Märkningen finns inom olika produktgrupper, allt från färdmedel till diskmedel.

EU Ecolabel är en gemensam miljömärkning inom EU. För att få märkas måste en 
produkt uppfylla kriterier för kvalitet, miljö och funktion under varans hela livscykel. 
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Produkter med Astma- och allergiförbundets märkning är fria från parfym samt fria 
från allergiframkallande och irriterande ämnen. Märkningen finns på hygienproduk-
ter, men även för bäddprodukter, dammsugare med mera finns kriterier framtagna.

Ökotex-standard 100 är ett certifieringssystem för textilier. Märkningens kriterier 
gäller för textilier från råmaterial till färdig produkt. Certifieringen garanterar att inga 
farliga eller otillåtna kemikalierester finns i den färdiga produkten. Märkningen finns 
bland an      nat på hemtextilier, bäddprodukter, tygleksaker med mera.Denna märk-
ning ställer inga krav på vilka kemikalier som används under produktionen utan 
enbart på slutprodukten.
 
GOTS är en internationell märkning för naturfiber och reglerar begränsningen av 
skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionslinjen. Certifieringen innebär att de 
naturliga fibrer som används ska vara certifierat ekologiskt odlat enligt EU:s direktiv 
och det krävs kontroller genom hela produktionskedjan från odling till beredning. 
Varje process måste uppfylla speciella kriterier. Stränga regler för kemikalieanvänd-
ning i odling och i beredning finns men även de sociala kraven är höga.

Organisationen Forest Stewardship Council (FSC) främjar hållbart skogsbruk ur ett 
miljöperspektiv och tar också ett socialt ansvar. Råvarans ursprung till FSC-märkta 
produkter går att spåra, vilket underlättar för konsumenten att göra medvetna val. 
Märkningen finns på produkter tillverkade av skogsråvara, till exempel träprodukter 
och papper.

Blå ängeln är en tysk märkning, främst för pappersvaror. Kriterier för märkning-
en omfattar utsläpp, energiförbrukning, livslängd och säkerhet. Märkning får den 
vara som är ett bättre miljömässigt alternativ än andra varor i samma produkt-
grupp.

Här kan ni läsa mer om märkning av produkter.

http://www.medvetenkonsumtion.se/markning/markningar/
https://365eko.wordpress.com/2013/03/15/eko-info-gots-och-oeko-tex/
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..... mer information

Håll Sverige rent
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/hall-sverige-rents-gron-flagg
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/kemikaliesmart-skola-och-forskola/kemikalies-
mart-forskola
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/pedagogiskt-material 
https://goo.gl/nJXQj3

Karlstad
http://skola.karlstad.se/kemikaliekoll/
http://skola.karlstad.se/kemikaliekoll/2016/08/29/kreativa-aktiviteter-for-en-kemikaliesmart-for-
skolan/

Kemikaliesmartförskola
http://www.stockholm.se/ByggBo/Giftfri-stad/Kemikaliesmart-forskola/

Naturskyddsföreningen
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola

NSR
Sorteringsguide http://nsr.se/Default.aspx?ID=1224

Pedagog Värmland
http://www.pedagogvarmland.se/filmer/giftbanta-forskolan-forelasning-med-malin-hedlund
http://www.pedagogvarmland.se/filmer/vad-ar-bra-saker-och-vad-ar-giftigt-pa-forskolan

Regeringen
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/05/regeringen-satsar-pa-en-giftfri-miljo-for-barnen-och-
var-halsa/

Stockholmsstad
http://kemikaliesmartforskola.ghost.se/

Svanen
http://www.svanen.se/I-fokus/Giftfri-forskola/

Upphandlingsmyndigheten
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/giftfri-forskola/

Ängelholm
Ängelholms miljöplan
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Bloggar. 

Det finns ett antal bloggare med ett intresse för miljön. Här är några, ta gärna del av dem och 
kom ihåg att vara källkritiska till det ni läser.

http://kemikaliepappan.com/
http://denondabadankan.blogspot.se/
http://www.ekopappan.se/tag/giftfri-forskola/

Böcker

Filmer

http://urskola.se/Produkter/181875-En-bok-en-forfattare-Makt-plast-gift-och-vara-barn

https://www.youtube.com/watch?v=2PVgGU8ZANI

https://www.youtube.com/watch?v=xUw10DYFE_A

https://www.youtube.com/watch?v=j0lMwPd55lI

https://www.youtube.com/watch?v=qCP8lqAPCFQ

https://www.youtube.com/watch?v=EYfIB6BVQDk&feature=youtu.be
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E-posr angelica.hunyor@engelholm.se

Giftfri förskola, en sammanställning från besök hos er på
Munkabyns förskola
Vi på miljöenheten besökte er Nlunkabyns förskola den 23 mars 201.6. Vi som besökte er
heter Lina Johansson och -Angelica Hunyor.

lnformation
Här kommer en sâmlnanställning med anteckningat fuàn besöket hos et och bra
informationssidot som kan hjàlpa er i ert arbete med att fasa bort mindre lämpliga leksaker och
saker i er verksamhet. Och även ge er en hänvisning och tips på vad som kanvara lämpligt,
ftamför allt nfu ni planerar att köpa tî nya leksaket och produktet till er förskola.

Som vi nämnde nàrvtvar hos er sãI'.z; I(ommunfullmäktige hösten 2015 beslutade att
Ängelholms kommun ska bli giftfritt. Vfu del i det hela ät attinformera och göra en snabb
inventedng och genomgång av de ieksaker och produkter som finns hos er. Syftet àr 

^tthjàlpatill och bidra med det vi på miljöenheten kan.

Under våren harLãrande och familjhaft en projektgrupp som jobbat fram ett gemensamt
dokument för a17a förskolor i kommunen,ptivata som kommunala.Informationen i dokumentet
àr ettbra undedag för ert arbete med att fasa ur leksaker och produkter som inte ät ok, och
beräknas komma efter sommaren.

Vi vill även tipsa om webbplatser och en webbutbildning som kan vara av intresse för er;

I(emikaliekoll I{adstad -

http : / / skola.karlstad. se /kemikaliekoll /leksaker-3 /

-

Webbutbildning för kemikaliesmart förskola - Stockholm stad

kemikahesmart- forskola /

Håll Sverþe Rent - Vill ni få en kemikaliesmart förskola?
htrp: / /www.hsr.se /det-har-qor-vi/skola-forskola/kemikalier

Naturskyddsföreningen - Operation Giftfri Förskola: Var med och avgrfta bamens vardag
htro: / /www.narurskvddsforeninEen.se/vad-vi-sor/miliosifter /siftfri-forskola

Verksamheten föt Miliö & Bygg
Postadress ,\ngelholms kommun, 262 80 Ångelholm Besöksadtess Östra vâgen 2

Telefon 0431-870 00 Fax 0431-468 247 E-post miljo@engelholm.se
Internet www.engelholm.se
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Antecknlngar från besöket hos er
Nedan följer ett antal punktet angående det som diskuterades vid besöket;

o Batnen sover bland 
^flnat 

på madtasser med PVC-överdrag.-länkpä att PVC fu en plast
som innehåller mjukgörare. ,Lr det äldre madrasset kan detta överdtag innehålla t ex
hormonstörande ämnen som är förbjudna idag. Även skumgummikàrnan kan innehålla
rester av kemikalier och otillåtna flamskyddsmedel.

o Förskolanhar plastleksaker som är tillverkade innan 2007. Dessa kan innehàßa ftalzter (en

ryp ^v 
mjukgörare) och flera andra ämnen som är förbjudna idag. Först r juh2013 trädde

den lagstiftning i kraft som gäller idag med avseende på kemikalier i leksaker.

o På förskolan finns material som fränbör1an haft en aîflafl användning än attvara
leksaker. Här behöver rnan var^ noggrann med vad som används. Produkter som inte är
leksaker omfattas av en helt 

^nnan 
kemikalielagstiftning och kan därföt innehålla

kemikaliet och metaller som fu förbjudna i leksaker.

o Det kan vara okej att utnyttja vissa delar från köket som lekmaterial. Någa som går att
använda är mjölkförpackningat, juiceförpackningar, äggkartonger och liknande
förpackningar av kzrtong. Undvik däremot konserver, då dessa ofta innehåller det
hormonstör¿nde ämnet bisfenol A.

o Gamla kläder, skot, smycken och väskor kan innehålla metaller och andra skadliga
âmnen.

o Tänk pâ att alltid wätta alla textilier innan användning, då avlägsnas många kemikalier
från till exempel tillverkning och üansport. Textiler kan också samla damm som binder
divetse skadliga ämnen och behöver därföt tvättas regelbundet.

. Väli gàrna parfymfria och miljömärkta hygieniska produkter som wål och wättmedel.
o Vinylhandskar àr g;yorda av PVC-plast som ofta innehåller ftalater och andra miukgörare.

Ett bättre alternativ är handskar av nitril eller polyeten.
. Även hobbymaterial såsom pennor, fárger och lim bör ses över och ska alltid vara

matenal som âr âvsett att anvãndas av barn.

Diskuterar gärna med de avdelningarnapâ, er förskola som iobbar med en giftfri -iliö. De har
kommit långt och är väl insatta val av bra produkter.

Lycka titt med ert fortsatta arbete.

För myndighetsnämnden

unyof
Miljöinspektör

Verksamheten föt Miljö & Bygg
Postadress ,\ngelholms kommun, 2ó2 80 Ángelholm Besöksadtess Östra vägen 2

Telefon 0431.-870 00 Fax 0431-468 247 E-post miljo@engelholm.se
Internet www. engelholm. se
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Central förskolepedagog Välfärdsnämnden
Rose-Marie Karlsson
468284
rose-marie.karlsson@engelholm.se

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

Fortsatt arbete med giftfri miljö och 
smart kemikaliehantering i förskola och 
skola.

Bakgrund
Denna rapport utgår från det uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om 
den 20 november 2017. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att utarbeta en 
handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med giftfri miljö och smart 
kemikaliehantering i förskola och skola skall genomföras.
I ett annat uppdrag (KS 2018/19) har HU Samhälle genomfört en inventering 
och rapporterat om det pågående arbetet med giftfri miljö i Ängelholms 
kommun. Den inventeringen berör bl.a det arbete som görs inom förskolan 
men redovisas även i denna rapport.

Lokala styrdokument
En handlingsplan bör utgå ifrån övergripande styrdokument, som t.ex. en 
miljöplan. I kommunens miljöplan 2014-2021 finns sex inriktningar att följa i 
miljöarbetet.  Giftfri miljö finns med som ett nationellt miljömål, men inte som 
en specifik inriktning i miljöplanen. Kommunens styrmodell visar att 
nämnderna skall arbeta efter dessa inriktningar för att uppfylla de nationella 
miljömålen.
För att ta fram en handlingsplan behöver miljöplanen förtydligas gällande 
giftfri miljö och kemikaliehantering.
En handlingsplan kan sedan ha fokus på barn och ungdomar i kommunens 
förskolor och skolor. Våra vanor och beteenden formas i unga år. Att skapa en 
hållbar framtid handlar bland annat om att bygga underifrån, att redan i 
förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlings kompetens för att 
möta framtiden.

Nationella styrdokument
Regeringens satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag har gjort det 
möjligt för Kemikalieinspektionen att kraftigt utöka insatserna nationellt. Deras 
arbete har främst varit inriktat på åtgärder för att skydda barns och ungdomars 
hälsa.
Dagens barn och ungdomar är morgondagens konsumenter, och de påverkar 
redan idag föräldrarnas konsumtionsmönster. De kommer också att vara 
morgondagens makthavare i form av produktutvecklare och inköpschefer. 
Kemikalieinspektionen anser därför att det är viktigt att handlingsplanen för en 

107



2 (3)

1) Handledningen finns som bilaga i ärendet.

giftfri vardag för åren 2015 – 2020 bidrar till att på förskolor och skolor öka 
elevernas kunskap om hållbar konsumtion.
Kemikalieinspektionen har tidigare till regeringen föreslagit en ökad satsning på 
hälsorelaterad miljöövervakning. Berörda myndigheter samarbetar nu för att 
utöka programmet för Hälsorelaterad miljöövervakning för att det bättre ska 
stödja arbetet med en giftfri vardag de kommande åren.
Kemikalieinspektionen anser att tillämpning och utveckling av EU:s 
kemikalieregler är det enskilt viktigaste området för att få till stånd en effektiv 
och förebyggande kemikaliekontroll. De områden som de särskilt vill peka på 
är att skydda barnen bättre och att ersätta farliga ämnen. 

Påbörjade åtgärder
I kommunens verksamheter använder vi ett stort antal kemiska ämnen, många 
i närheten av barn. Byggmaterial, elektronik, textilier, möbler och lekmaterial 
innehåller många olika kemiska ämnen som kan innebära risker för människors 
hälsa och miljö. Fortfarande saknas mycket kunskap om hur ämnena påverkar 
hälsa och miljö. Vi behöver skaffa oss mer kunskap och sluta använda de 
ämnen vi redan nu vet är mycket skadliga.
Under våren 2016 påbörjades arbetet med giftfri förskola. Då vi aldrig kommer 
att kunna bli helt giftfria inriktades arbetet på en kemikaliesmart förskola. 
Fokus var att minimera produkter som inte var lämpliga i förskolemiljöer. Som 
ett första steg arbetades det fram en handledning1) som gått ut till alla 
kommunens förskolor där de kan få information kring inriktning kring att bli 
en kemikaliesmart förskola. Handledningen arbetades fram i ett agilt arbete 
gemensamt med förskolechefer, pedagoger, miljöenheten, måltidsservice, 
lokalvården, upphandlingsenheten och Ängelholmslokaler.
Hösten 2016 fick alla förskolor ut materialet som PDF och det spelades in en 
film från en föreläsning kring kemikalier i verksamheten.

Ängelholms kommun är även en av sex kommuner som tillsammans med 
Miljösamverkan Skåne arbetat fram en webbplats som har lanserats den 25 
september 2018. Webbplatsen har namnet Kemikaliesmartskane.se och är en 
plats där man kan hitta samlad information med tips och råd, goda exempel 
och intressanta länkar till fördjupning.
Genom att giftbanta förskolans miljö bidrar vi till en mer hållbar framtid för 
barnen. Arbetet genomförs genom delaktighet för att öka kunskapen hos barn, 
pedagoger, föräldrar och chefer. 

Fortsatt arbete och förslag till åtgärder
 För att kunna ta fram en handlingsplan för förskola och skola föreslås 

ett förtydligande av miljöplanen om giftfri miljö och 
kemikaliehantering.  Då en sådan plan har ett helhetsperspektiv över 
alla kommunens verksamheter (bör även gälla bolagen) blir kunskapen 
större om hur vi ska gå tillväga för att åstadkomma en giftfri miljö.

 Fortsatt fokus på kemikaliesmarta produkter, varor och material i 
upphandlingen. Upphandlingsenheten bör utbildas för att ställa rätt 
krav kring kvalitet, pris och hållbarhet. Detta kommer att underlätta för 
pedagoger att välja rätt produkter.

 Fortsatt kompetensuppbyggnad kring återbruksmaterial och 
källsortering.
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1) Handledningen finns som bilaga i ärendet.

 Involvera skolan i arbete med kemikaliesmart skola. LOF tar fram 
handledning för skola som stöd för pedagoger. 

 Budgetera för att olämpliga material kan bytas ut. Ett första steg är att 
liggmadrasser byts ut inom 1-2 år. Det innebär en kostnad på ca 
200000 kr. Ytterligare inventeringar behövs.
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