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Presentationer för kommunfullmäktige 24 mars 2021

19.15 Presentation "Sjöbo – en trygg plats vi skapar tillsammans". 
 Hanna Smith, folkhälsostrateg 

Marie Andersson, enhetschef
Caroline Andersson, projektledare

19.45 Presentation av folkhälsoplan 2021–2024.
 Hanna Smith, folkhälsostrateg

20.15 Presentation av årsredovisning för Sjöbo kommun 2020. 
 Ann-Christin Walméus, ekonomichef
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Bokslut 2020

Pandemins år!
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Resultat 2011 – 2020, mnkr
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Resultat kr/invånare
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Resultat efter finansiella poster, den samlade 
verksamheten
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Vad hände i Sjöbo?
• 84  % tycker Sjöbo är en bra 

arbetsgivare
• 38 bygglov för småhus
• 23 sålda bostadstomter
• 68 448 deltagartillfällen i 

föreningslivet
• Detaljplan för Bränneriet antogs
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Befolkningsutveckling
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Befolkningsutveckling 2020, procent
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Avvikelse i förhållande till budget - kommunen
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Avgiftsfinansierad verksamhet

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

VA Renhållning

2018 2019 2020

13



Resultatavstämning
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Nettoinvesteringar för den skattefinansierade
verksamheten i förhållande till 
investeringsutrymme (mnkr)
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Nettoinvesteringar för den avgiftsfinansierade
verksamheten i förhållande till 
investeringsutrymme (mnkr)
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Barn och unga Naturen Sjöbo lever

Uppnått Nås ej Inget resultat
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Mål medarbetare

• Nöjda med Sjöbo som arbetsgivare
• Sjukfrånvaron ökar

18



Sammanfattande bedömning

Sammantaget nådde Sjöbo kommun inte 
god ekonomisk hushållning av alla 

resurser fullt ut.
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Avsättning RUR
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-02-17

§ 35 Dnr 2021/30

Folkhälsoplan 2021–2024

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Folkhälsoplan 2021–2024 antas.

Sammanfattning
Ett förslag till folkhälsoplan har tagits fram av kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut på mötet 
Ordföranden Magnus Weberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att anta folkhälsoplan 2021–2024.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 februari 2021
Tjänsteskrivelse 27 december 2020
Folkhälsoplan 2021–2024
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10 

 § 34 Dnr 2021/30

Folkhälsoplan 2021–2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutKommunledningsförvaltningen
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning
Ett förslag till folkhälsoplan har tagits fram av kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 27 december 2020
Folkhälsoplan 2021–2024
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-12-27
Kommunstyrelsen

Folkhälsoplan 2021-2024, för god och jämlik hälsa 

Förslag till beslut

Att anta Folkhälsoplanen 2021-2024 med de tre prioriterade målområdena samt 
kommunfullmäktiges folkhälsomål. 

Sammanfattning av ärendet

Riksdagen beslutade i juni 2018 om ett omformulerat övergripande folkhälsomål och en 
reviderad målstruktur för folkhälsopolitiken. Syftet med förändringen var att skapa en mer 
långsiktig och förebyggande struktur för en mer jämlik hälsa i hela befolkningen och som 
underlättar folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer. Målet är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hela befolkningens hälsa, medan hälsan är 
individuell. En god folkhälsa innebär att befolkningens hälsa är bra, men även jämlikt 
fördelad. Folkhälsoarbete syftar till att genom generella insatser främja hälsa och 
förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa. Arbetet bedrivs på befolkningsnivå snarare än 
på grupp- och individnivå. 

Det finns två inriktningar i folkhälsoarbetet:
- undanröja risker genom sjukdoms- och skadeförebyggande arbete och 
- skapa mer av det som håller oss friska genom hälsofrämjande arbete. 

Folkhälsoarbete i Sjöbo kommun ska genomsyra alla kommunens verksamheter och 
kommunala bolag. Målsättningen är att folkhälsoperspektivet ska integreras och följas upp 
inom ramen för ordinarie verksamhet och årligen sammanställas i ett folkhälsobokslut 
tillsammans med ny plan för kommande år.    

Indikatorer för 2021 utgår från målområdena;
- Trygga och goda uppväxtvillkor
- Främja fysisk och psykisk hälsa 
- ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) 
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Samt kommunens folkhälsomål;
- Minska antal självmord per 100 000 invånare 

Underlag till beslut
- Folkhälsoplan 2021-2024, för en god och jämlik hälsa  

Hanna Smith, Folkhälsostrateg 

24



 FOLKHÄLSOPLAN 2021 - 2024
för en god och jämlik hälsa

Indikatorer och åtgärder 2021

Hanna Smith, Folkhälsostrateg
https://www.sjobo.se/kommun-och-politik/folkhalsa.html
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Inledning

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hela befolkningens hälsa, medan hälsan är individuell. En god 
folkhälsa innebär att befolkningens hälsa är bra, men även jämlikt fördelad. Vanliga sätt att mäta 
folkhälsa är medellivslängd, livskvalitet, sjuklighet och dödlighet.
Folkhälsoarbete syftar till att genom generella insatser främja hälsa och förebygga fysisk, psykisk och 
social ohälsa. Arbetet bedrivs på befolkningsnivå snarare än på grupp- och individnivå. Det finns två 
inriktningar som båda är viktiga i folkhälsoarbetet: Undanröja risker genom sjukdoms- och 
skadeförebyggande arbete och skapa mer av det som håller oss friska genom hälsofrämjande arbete. 
Folkhälsoarbete i Sjöbo kommun bedrivs genom systematiska och målinriktade insatser för att 
åstadkomma en god och jämlik hälsa. Målsättningen är ett effektivt folkhälsoarbete där bästa 
möjliga resultat uppnås genom att rätt saker görs på rätt sätt. För att nå framgång i 
folkhälsoarbetet förutsätts agerande över alla samhällssektorer och politiska områden.
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Indikerad nivå (överst i triangeln): Åtgärder riktade till individer. Det kan till exempel handla om att 
behandla personer med spelproblem.

Selektiv nivå (mitten i triangeln): Åtgärder riktade till särskilda riskgrupper. Det kan till exempel 
handla om att rikta information och utbildning till dem som spelar om pengar.

Universell nivå (nederst i triangeln): Åtgärder riktade till hela befolkningen innan problemen har 
utvecklats. Det kan till exempel handla om att minska tillgängligheten till spel, öka tillsynen av 
spelmiljöer och genomföra utbildningskampanjer på skolor.

Hälsans bestämningsfaktorer

Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra. Vår hälsa påverkas till exempel av vad vi äter, 
stress, sömn, rökning, alkohol och droger. Vår hälsa påverkas också av om vi trivs med oss själv, de 
människor vi har omkring oss och om vi tycker vårt liv har en mening.

Samhället runt omkring oss betyder också mycket för vår hälsa, till exempel hur vi bor, vilket arbete vi 
har och om vi känner oss som en del av samhället.

(Hälsans bestämningsfaktorer, Dahlgren & Whitehead)

I den innersta halvcirkeln i bildens övre ”solfjäder” exemplifieras viktiga psykosociala resurser. I nästa 
halvcirkel individers och gruppers levnadsvanor. Därefter kommer ”livsvillkor” och ytterst 
samhällsekonomisk struktur och miljö (vilket förstås också är att hänföra till ”livsvillkor”, men på en 
än mer övergripande nivå). I bildens nedre del definieras ”opåverkbara” faktorer som ålder, kön och 
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arv. Idag kan även en faktor som kön vara föränderlig, men i princip utgör dessa faktorer stabila 
förutsättningar för människors liv. Däremot är inte någon av dem statisk när det gäller vad de betyder 
för enskilda individer. Till exempel får också den ärftliga disposition en människa föds med olika 
konsekvenser i livet beroende på till exempel livsvillkor, levnadsvanor etc.    

Covid -19 påverkan på Folkhälsan i Världen/Sverige och Sjöbo

Covid-19 påverkar människor på olika sätt och Folkhälsan kommer att få konsekvenser. Förutom 
sjuklighet och dödlighet på grund av viruset påverkar åtgärderna för att minska smittspridningen flera 
av samhällets funktioner och människors livsvillkor. Minskad efterfrågan och ökad arbetslöshet i vissa 
branscher kan till exempel leda till att fler får svårt att försörja sig och en ökad risk för psykisk ohälsa.
Covid-19 pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder förändrar förutsättningarna för folkhälsan och 
folkhälsoarbetet i Sverige och i Världen.

Kunskapen som tas fram kan handla om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av förändrade 
livsvillkor och levnadsförhållanden till följd av covid-19 pandemin. Den avser även utvecklingen av 
levnadsvanor kopplade till mat, fysisk aktivitet, alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar samt om 
frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa eller miljöhälsa. (Folkhälsomyndigheten)

Det vi kan se är att när familjer blir isolerade under pandemin ökar risken för våld. Ett samhälle i kris, 
ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker. När allt fler familjer tvingas stanna 
hemma riskerar mäns våld mot kvinnor, samt andra former av våld i nära relationer, hedersrelaterat 
våld, förtryck och sexuellt våld mot barn öka. Isoleringen gör kontroll och våld möjligt inom hemmets 
väggar.

Många personer som lider av psykisk ohälsa lider svårt under Coronapandemin. 
Även de som inte smittas av coronaviruset påverkas av den pågående pandemin. Det handlar om 
minskade möjligheter till socialt umgänge, inställda evenemang och arbetslöshet – vilket kan påverka 
människors psykiska mående negativt. Under våren har det skett ett kraftigt ökat tryck på 
självhjälpslinjer av personer från olika samhällsklasser och åldersgrupper.

Mycket arbete som sker i Sjöbo är i fokus för Covid -19 som påverkar kommunens ekonomi och 
budget 2021. Kommunens åtgärder för att minska smittspridning är bl.a. att vissa skolor har övergått 
till distansundervisning, alla kommunala lokaler för föreningsliv håller stängt samt att kultur och 
fritidsverksamheter har begränsats. Det sker en ökad tillsyn av trängsel på näringsverksamheter samt 
enligt lag tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställe.

Konsekvenserna av pandemin går i dagsläget inte att överskåda men vi behöver bevaka situationen.
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Organisering - Styrning  

Det övergripande och samordnande ansvaret för folkhälsoarbetet ligger hos Kommunstyrelsen. 
Styrgrupp för det operativa arbetet är Koncernledningsgruppen, som består av förvaltningschefer, VD 
Sjöbo elnät, VD Sjöbohem och leds av Kommundirektören.  Folkhälsostrategen utgör en resurs på 
0,5% tjänst som understödjer och samordnar arbetet.
För att nå ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätts att folkhälsoaspekterna integreras i de 
verksamheter som bedrivs i kommunen och att detta sker i samverkan med övriga samhällsaktörer 
vilka vars insatser påverkar folkhälsoutvecklingen.
Inom kommunen ska folkhälsostrategen ses som ett stöd för verksamheterna i deras arbete. Detta 
görs bland annat genom omvärldsbevakningar för att nationellt, regionalt och lokalt följa 
utvecklingen inom folkhälsoområdet.
Kommunens hemsida används som en informationskanal till kommuninvånarna och kommunens 
arbetsnät används som en informationskanal till verksamheterna.

Budget
I Kommunen finns det Folkhälsomedel avsatta för att arbeta övergripande med Folkhälsa.  Medlen 
används till aktiviteter i kommunen som är inriktade på att främja Folkhälsan. Syftet är att understödja 
aktiviteterna i Folkhälsoplanen.

Uppföljning
Uppföljningen av kommunens Folkhälsoarbete sker genom olika mätningar på kommunal och regional 
nivå med fokus på vår kommuns prioriterade mål och målområde   

Minska självmord i samband med delårsuppföljningar. Samt målområdena; Trygga och goda 
uppväxtvillkor, Främja psykisk och fysisk hälsa samt ANDTS följs upp i folkhälsobokslut. 

Folkhälsoplanen gäller under tidsperioden 2021 – 2024. De identifierade målområdena gäller under 
samma period men följs upp årligen och redovisas till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.  
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Mål – nationella och lokala med fokus på jämlik hälsa  

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är att genom 
folkhälsopolitiken skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Det 
nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Till målet finns 
nedan åtta prioriterade målområden som visar vilka bestämningsfaktorer som avgör måluppfyllelsen:

1. Det tidiga livets villkor (barn 0-5 år)
-Att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och 
hälsa är avgörande för att uppnå jämlik hälsa som barn och som vuxen. 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
-Att utveckla människors kompetenser och kunskaper genom lärande och utbildning är väsentligt för att uppnå 
jämlik hälsa. Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Livsvillkor, levnadsvanor och andra 
förhållanden som bidrar till god hälsa är bättre och mer hälsofrämjande bland personer med högre utbildningsnivå.

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
-Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå jämlik hälsa. Människor som arbetar har i regel bättre 
hälsa än de som saknar ett arbete eller sysselsättning. 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
-Inkomster och försörjningsmöjligheter är betydelsefullt för att uppnå jämlik hälsa och en av de viktigaste 
faktorerna för sociala skillnader i hälsa. Ju högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten, desto 
friskare är individen och desto längre är den förväntade livslängden.

5. Boende och närmiljö
-Boende och närmiljö är en viktig komponent för en god och jämlik hälsa. Bostaden är en viktig plats för 
återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är också ett grundläggande mänskligt 
behov och den som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att klara övriga delar av livet, såsom t.ex. 
utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse för hälsan. 
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6. Levnadsvanor
-Levnadsvanor är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Många av förutsättningarna för en god hälsa 
påverkas av livsvillkoren och av individens egna val och levnadsvanor. Individers levnadsvanor skiljer sig åt 
beroende på deras sociala miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar.

7. Kontroll, inflytande och delaktighet
-Att människor har kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet i samhället är centrala 
områden för att uppnå jämlik hälsa. Sannolikheten är större bland personer med lägre socioekonomisk position att 
uppleva sig ha sämre kontroll och inflytande över sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället i stort, samt 
mindre gemenskap och delaktighet.

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
-Hälso- och sjukvård bör erbjuda vård som ger bästa hälsoresultat med befintliga resurser. Vården bör vara 
tillgänglig efter behov, patienter erbjudas hälsofrämjande och förebyggande, behandlande och rehabiliterande 
insatser av god kvalitet samt delaktighet och kontinuitet.

Sjöbo Kommuns mål för folkhälsa 

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust 
av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande 
och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. 
Genom att arbeta med utvalda målområde kan 
kommunen arbeta fokuserat och målinriktat genom 
aktiviteter.
Samtliga förvaltningar i kommunen arbetar aktivt 
med folkhälsomålen. Aktiviteterna varierar beroende 
på verksamhet men syftet ska vara att främja hälsa, 
förebygga ohälsa samt minska suicid.
Varje målområde bryts ner på en eller flera 
bestämningsfaktorer av störst betydelse för 
respektive område. Bestämningsfaktorerna bryts 
sedan i sin tur ner på en eller flera indikatorer för 
möjligheten att mäta förändring inom 
bestämningsfaktorn samt inom målområdet.

    

Sjöbo kommuns siffror gällande självmord/100 000 invånare ligger högre än både Skåne och Rikets siffror. I den 
totala mätningen har Sjöbo 21.8 antal självmord/100 000 invånare, Skåne 13.6 antal och riket 14.4 antal.

TREND OCH UTVECKLING
INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR AKTIVITET KÄLLA

Utbilda samtliga åk 
8 i suicidprevention

2019/2020

2020/2021

100 %

50 %

5 av totalt 5 klasser

3 av totalt 6 klasser 
vid årsskiftet 
2019/2020

YAM – Youth aware of 
mental health
Familjeförvaltningen

Egen 
statistik

Utbilda samtliga åk 
1 på gymnasiet i 
suicidprevention

2020/2021

2021/2022

Ingen tidigare 
data att jämföra 
med.

Arbetet påbörjas 
under Vt. -21

YAM - Youth aware of mental 
health
Familjeförvaltningen

Egen 
statistik

 Minska antal självmord per 100 000 invånare

Självmord -suicid,
avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.

(National encyklopedin)

Registrering av dödsfall vid suicid

För att klassificera dödsfall används ett internationellt 
sjukdomsklassifikationssystem (ICD)

Statistiken kan redovisa antingen enbart säkra suicid eller säkra 
och oklara suicid sammanslaget. Folkhälsomyndigheten 

redovisar statistik för säkra suicider.
 (Folkhälsomyndigheten)
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Öka kunskapen om 
psykisk hälsa till 
tränare/ledare i 
kommunens 
föreningar.

2021

2022

Ingen tidigare 
data att jämföra 
med.

Arbetet påbörjas 
under Vt. -21

Ledare som lyssnar 
Tekniska förvaltningen och 
Kommunledningsförvaltningen

Egen 
statistik

Utbilda berörd 
personal i Första 
hjälpen till psykisk 
hälsa

2019

2020

100 %

100%

Utbildningar sker 
löpande.

Målet är att köra 
minst 1 utbildning per 
år.

MHFA – Första hjälpen till 
psykisk hälsa
Vård och 
Omsorgsförvaltningen
Familjeförvaltningen

Egen 
statistik

MÅLOMRÅDE 1:
Trygga och goda uppväxtvillkor 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom 
Folkhälsoarbetet i Sjöbo kommun.
Trygga och goda uppväxtförhållanden är avgörande 
för barn och ungas hälsa och för folkhälsan på lång 
sikt. I uppväxtmiljön finns en rad faktorer som 
skyddar mot en ogynnsam utveckling. Exempel på 
skyddande faktorer är att ha goda relationer till 
föräldrar, att ha god relation till annan vuxen utanför 
familjen, att ha kamrater, att ha fritidsintressen, att ha 
det bra i skolan, att känna delaktighet i sitt 
sammanhang och positiva förväntningar från vuxna. 
Alla barn har inte likvärdiga förutsättningar. Det 
finns skillnader i socioekonomiska villkor mellan 
olika grupper. Barn kan behöva stöd från flera 
verksamheter vilket kräver god samverkan mellan 
olika huvudmän.

        
TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR AKTIVITET KÄLLA
Antal anmälningar till 
socialtjänsten med 
koppling till 
barnmisshandel eller 
våld i familjen

2018

2019

2020

17 % av alla 
anmälningar
18 % av alla 
anmälningar
19 % av alla 
anmälningar

Vi ser en ökning av de 
anmälningar som kommer 
in som är kopplade till 
barnmisshandel eller våld i 
familjen.

-En trygg plats vi skapar 
tillsammans, 
Familjeförvaltningen
-Huskurage
 BRÅ
-Barnkonventionen,  
fokus på artikel 3 och 19.

Egen statistik

Blivande föräldrar som 
röker

2017 

2018

7.5 % (Skåne 
6.7%, Riket 4.2 
%)
8.8 % (Skåne 
5.8%, Riket 4.1%)

Andel av gravida vid 
inskrivning till 
mödravården i vecka 12. 
Vi ser en ökning av antal 
gravida som röker.

-Växa tryggt 
Familjeförvaltningen

Socialstyrelsen, 
medicinska 
födelseregistret

Jag känner mig trygg i 
skolan

2020 F-1  94 %
2-9  86 %

Ny mätning och 
frågeställning 
för 2020.

Avser barn i de 
kommunala skolorna. 
Utvecklingsplan = 
inkludera fristående skolor

-Trygg ungdom
Familjeförvaltningen

Egen statistik 
trivselenkät

Mål;
 Alla barn har trygga och goda uppväxtvillkor och ska 

erbjudas det stöd de upplever sig eller bedöms vara i 
behov av

 Alla elever når de nationella kunskapsmålen
 Barnkonventionen genomsyrar kommunens arbete
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Jag har studiero på 
lektionerna

2020 F-1  87 %
2-9  69 %

Ny mätning och 
frågeställning 
för 2020.

Avser barn i de 
kommunala skolorna. 
Utvecklingsplan = 
inkludera fristående skolor.

-PBS
-Hasp
Familjeförvaltningen

Egen statistik 
trivselenkät

Antal föräldrar till 
barn i åldern 3-4 år 
som deltar i utbildning

2018/2019
2019/2020

70%
Finns ingen 
statistik än.

Antalet utbildade föräldrar 
till barn i åldern 3-4 år.

-ABC föräldrar-
utbildning
Familjeförvaltningen

Egen statistik

Cykelväg i kommunen 2018
2019

2.6
2.6

Indikatorn är redovisad i 
meter per invånare

- Detaljplanering
- Översiktsplanering
- Aktiv dialog med 
Region Skåne och 
Trafikverket
- Bygga fler gång och 
cykelvägar i enlighet med 
antagna planer
Stadsbyggnads-
förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kommunlednings-
förvaltningen

Kolada

MÅLOMRÅDE 2:
Främja fysisk och psykisk hälsa

Ett rörligt och fysiskt liv är en grundläggande del i att 
minska  sjukdom och ohälsa. Fysisk aktivitet kan 
minska risken för exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, 
diabetes, benskörhet och vissa former av cancer.
Ett rörligt liv kan också förebygga psykisk ohälsa och 
depression.
En del i att skapa hållbara städer och samhällen är att 
fokusera på säkra och inkluderade grönområden och 
offentliga platser, där alla medborgare har möjlighet 
att röra på sig utifrån förutsättningar. Genom att 
erbjuda dessa platser kan kommunen uppmuntra fysisk 
aktivitet i vardagen.

   
TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR Aktivitet KÄLLA
Deltagartillfälle i 
föreningar
3-25 år och 65 +

2018/2019

2019/2020

Pojkar 54308
Flickor 48611
Pojkar 52047
Flickor 42744

Statistiken mäter antal 
deltagartillfälle i LOK-
stödberättigande föreningar.

-Ekonomiskt stöd till 
föreningar
-Kompetens höjande 
insatser till ledare
Tekniskaförvaltningen

Egen 
statistik

Antal barn per vecka i 
ordinarie verksamhet i 
kulturskolan

Vårterminen  
2019
Vårterminen 
2020

309 stycken

301 stycken

Antalet avser betalande barn i 
ordinarie verksamhet. Ett barn 
kan förekomma mer än ett 
tillfälle.

-Informations-
kampanjer
-Öppet Hus
Kultur och fritid- 
verksamheten

Egen 
statistik

Barns behov av en god 
utemiljö

2020-2027 Ingen statistik att 
jämföra med

Det finns en långsiktig plan att 
rusta upp våra skolgårdar som 
sträcker sig under åren 2020-
2027.

Nya förskole- och skolgårdar 
planeras i enlighet med Boverkets 
föreskrifter och 
rekommendationer.

-Rusta upp utemiljön 
på våra kommunala 
skolor
-Översiktplanering
-Detaljplanering
-Bygglovsprövning
Sjöbohem
Stadsbyggnads-
förvaltningen

Egen 
statistik

Mål;
 Samhället är utformat så att det ger förutsättningar 

för fysisk aktivitet
 Barn och ungas förutsättningar att aktivera sig är 

goda
 Förbättra färdigheter för att klara vardagen
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Lekplatserna i 
kommunen ska hålla en 
hög standard

2018 - 2027 2018- 
2020 två utav tre 
lekplatser

Enligt antagen Lekplatsplan. -Rusta upp och 
investera i lekplatser
Tekniska 
förvaltningen

Egen 
statistik

Erbjuda
återhämtnings-inriktade 
friluftsaktiviteter

2018
2019
2020

100 %
100 %
100 %

Syftet är att deltagarna ska få 
prova olika typer av frilufts-
aktiviteter under minst ett år. Mål 
= 5 individer.

-Häng med mig ut
Vård och Omsorgs-
förvaltningen

Egen 
statistik

Närhet till skyddad natur 2018
2019

2.0
2.0

Måttet mätt i kilometer. 
Nationellt mål 1,0 km. Skydd av 
natur skapar större möjlighet att 
tillgänglighetsgöra den.

-Tillsyn av område
-Samverkan med 
statliga myndigheter 
Stadsbyggnads- 
förvaltningen

Kolada

Närhet till grönområde, 
parker och natur

2018
2019

8.0
8.0

Upplevelsebaserad Nöjd 
medborgare index, mätt i skala 1-
10.

-Översiktsplanering
-Detaljplanering
-Bygglovsprövning
Stadsbyggnads- 
förvaltningen

Kolada

MÅLOMRÅDE 3:
ANDTS = alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar

Barn och unga vuxna är en särskilt prioriterad grupp 
då en tidig debut av ANDTS är en riskfaktor för 
missbruk och utanförskap. För att minska de skadliga 
effekter som ANDTS kan medföra, är det angeläget 
att skapa en god uppväxtmiljö. Barn, unga och deras 
föräldrars behov av stöd och hjälp ska tidigt bli 
uppmärksammat och tillgodosett.
Det är klarlagt att tillgängligheten av ANDTS 
påverkar antalet användare och missbrukare. Därför 
är det viktigt att arbeta för att minska tillgängligheten 
för minderåriga och tidigt upptäcka riskkonsumtion 
och missbruk i alla åldersgrupper.
                                                                                              

  
TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR AKTIVITET KÄLLA
Har provat att röka i  åk 8 2018/

2019

2019/
2020

Pojkar 9 %
Flickor 10 %
Pojkar 10 %
Flickor 11 %

P:             F:

                    

Vi kan se en negativ 
trend i hur många 
procent av båda könen 
som provat att röka i 
åk 8.

-Informations-
kampanjer föräldrar
-Youngster 
- Hasp
Familjeförvaltningen

Hälsosamtal 
med 
skolsköterska
Egen statistik

Har provat att dricka 
alkohol i åk 8

2018/
2019
2019/ 
2020

Pojkar 19 %
Flickor 10 %
Pojkar 17 %
Flickor  15 %

P:              F:

            

Pojkarnas siffror är en 
positiv utveckling. 
Flickornas siffror visar 
en negativ trend.

-Informations-
kampanjer förälder
-Youngster 
- Hasp
Familjeförvaltningen

Hälsosamtal 
med 
skolsköterska
Egen statistik

Handlingsplan i alla 
berörda verksamheter som 
arbetar med den 
prioriterade målgruppen

2019/
2020

Ingen statistik att 
jämföra med

Upprätta 
handlingsplan med 
konkreta åtgärder och 
mätbara mål utifrån 
policyn.

-Upprätta handlings- 
plan
Familjeförvaltningen
Tekniska 
förvaltningen
Vård och 
Omsorgsförvaltningen

Egen statistik

Mål;
 Inga barn och unga 0-18 år ska spela om pengar, 

bruka tobak, alkohol, narkotika eller dopnings 
preparat.

 Unga vuxna 18-24 med identifierat riskbruk av 
ANDT preparat samt spel om pengar ska erbjudas 
insatser.   

 Handlingsplaner ska upprättas i alla verksamheter 
som arbetar med den prioriterade målgruppen
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Stadsbyggnads
förvaltningen

Öka kunskap till föräldrar 
inom ANDTS

2019/
2020

2020 – en utbildning i 
Tonårskomet

Genom att öka 
kunskapen hos 
föräldrar skapar vi en 
tryggare miljö för barn 
och unga.

-Infokampanj 
-Tonårskomet
-Webbstöd till VH
Familjeförvaltningen

Egen statistik

Använt narkotika någonsin
Gy åk 2

2012

2016

Pojkar 21.2 % (21.2 %)
Flickor 16.9 % (15.2 %)
Pojkar 12.2 % (16.9 %)
Flickor 8.5 % ( 11.4 %)

P:              F:

            

Vi ser vi en positiv 
trend på antal procent 
som prövat narkotika 
någonsin.

-Informations-
kampanjer till VH
-Youngster
Familjeförvaltningen

Region Skåne
Nästa mätning 
2021

Spel om pengar 2016
(Skåne) 

Gy åk 2 pojke
44,7 % (38,5%)
Flicka 2.3 % (4.2 %)

Sjöbos siffror ligger 
högre än Skåne snittet. 
.vad gäller pojkar i åk 
2 på gymnasiet.

-Informations-
kampanjer till VH
-Youngster
Familjeförvaltningen

Region Skåne
Nästa mätning 
2021

-
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-03-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2021/52

Årsredovisning för Sjöbo kommun 2020

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Sjöbo kommun 2020 fastställs enligt kommunledningsförvaltningens 
förslag med följande ändringar:

1. Av årsredovisningen ska framgå att kommunen har fått 65 000 000 kronor i 
coronastöd samt kostnaderna för avgångsvederlag till familjeförvaltningens tidigare 
förvaltningschef.

2. Inga medel ska reserveras i resultatutjämningsreserven för 2020. Medlen ska i stället 
kvarstanna i det egna kapitalet.

Med dessa ändringar fastställs årsredovisningen och överlämnas till kommunrevisionen.

Kommunstyrelsens beslut
Ekonomiavdelningen ges i uppdrag att redovisa lönestatistiken beträffande skillnader mellan 
kvinnors och mäns löner samt löneläget jämfört med övriga jämförbara kommuner när 
utfallen är klara.

Sammanfattning
Kommunen är enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning skyldig att 
upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen ska bestå av en 
resultaträkning, en balansräkning, en kassaflödesanalys, noter, en driftredovisning, en 
investeringsredovisning och en förvaltningsberättelse. 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen ska årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen. 
Enligt kommunallagen 5 kap 1 § fastställs årsredovisningen av fullmäktige, som också ska 
besluta om ansvarsfrihet före utgången av juni månad.

I ärendet finns ett förslag till årsredovisning, framtaget av kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Sjöbo kommun 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 mars 2021 § 63

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Sjöbo kommun 2020 godkänns och överlämnas till kommunrevisionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lucas Lennartsson (V) yrkar, med instämmande av André af Geijerstam (SD) och Lars 
Lundberg (KD), bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Lars Lundberg (KD) yrkar, med instämmande av Cecilia Olsson Carlsson (S) och Susanne 
Lillås (KD), att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige bifalla arbetsutskottets 
beslutsförslag med följande ändring:

37



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-03-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Årsredovisningen för Sjöbo kommun 2020 godkänns med den ändringen att det ska framgå 
att kommunen har fått 65 000 000 kronor i coronastöd samt kostnaderna för avgångsvederlag 
till familjeförvaltningens tidigare förvaltningschef.

Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar, med instämmande av Susanne Lillås (KD), Lars Lundberg 
(KD) och Lucas Lennartsson (V), att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
bifalla arbetsutskottets beslutsförslag med följande ändring: 
Årsredovisningen för Sjöbo kommun 2020 godkänns med den ändringen att inga medel ska 
reserveras i resultatutjämningsreserven för 2020. Medlen ska i stället kvarstanna i det egna 
kapitalet.

Lucas Lennartsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta:
Ekonomiavdelningen ges i uppdrag att redovisa lönestatistiken beträffande skillnader mellan 
kvinnors och mäns löner samt löneläget jämfört med övriga jämförbara kommuner för 
kommunstyrelsen när utfallen är klara.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Cecilia Olsson Carlssons (S) 
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets 
beslutsförslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:
Arbetsutskottets beslutsförslag (ja-röst) ställs mot Cecilia Olsson Carlssons (S) beslutsförslag 
(nej-röst).

Magnus Weberg (M), Kent Ivan Andersson (M), Ulrika Axelsson (C), Lars Lundgren (C) och 
Charlotte Ramel-Andersson (L) röstar ja. 
Magnus Hammarskjöld (M), Cecilia Olsson Carlsson (S), Roland Wiking (S), Lucas 
Lennartsson (V), André af Geijerstam (SD), Titti Swenson (SD), Staffan Olenskjöld (SD) och 
Lars Lundberg (KD) röstar nej. 
Kommunstyrelsen har därmed med åtta nej-röster mot fem ja-röster beslutat enligt Cecilia 
Olsson Carlssons (S) beslutsförslag.

Ordföranden ställer därefter Lars Lundbergs (KD) beslutsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Lars Lundbergs (KD) beslutsförslag.

Ordföranden ställer därefter Lucas Lennartssons (V) beslutsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Lucas Lennartssons (V) beslutsförslag.

Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Revisionen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-03-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut skickas till
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2021/52

Årsredovisning för Sjöbo kommun 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Årsredovisningen för Sjöbo kommun 2020 godkänns och överlämnas till kommunrevisionen.

Sammanfattning
Kommunen är enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning skyldig att 
upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen ska bestå av en 
resultaträkning, en balansräkning, en kassaflödesanalys, noter, en driftredovisning, en 
investeringsredovisning och en förvaltningsberättelse. 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen ska årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen 
Enligt kommunallagen 5 kap 1 § fastställs årsredovisningen av fullmäktige, som också ska 
besluta om ansvarsfrihet före utgången av juni månad.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Sjöbo kommun 2020

Fullmäktiges beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen
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Länk till årsredovisning 2020

www.finansiellinfo.se/WIP/Sjobo_2020
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Revisorerna i Sjöbo kommun   

 Till 
Fullmäktige i Sjöbo  
organisationsnummer 212000-1090 
 
 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse 

och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i 

kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder 

revisorerna. 

  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 

att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 

pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 

och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning 

samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020. 

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 

 

• Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering bedömer vi att 

verksamhetens utfall delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige 

fastställt i budget 2020.  

 

• Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

 

• Revisorerna vill, likt föregående år, lyfta fram vikten av att det bedrivs ett 

framåtsyftande och långsiktigt arbete med att bryta trenden beträffande andelen 

elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, inom det övergripande målet att 

alla barn och elever i Sjöbo kommun är trygga och ges förutsättningar för utbildning 

för livet.  

 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål och delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de 

enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020 

Sjöbo kommun  
2021-03-15 
 

  

   

Gert Ask 
Ordförande 

 Sven E. Andersson 
Vice ordförande 

 

 

   

Erik Johansson   Mats Nilsson 
 
 
 

 

__________________________ 

Lars Lanevi 
 

Bilagor 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna 

- Revisorernas redogörelse, bilaga 1 

- Granskning av årsredovisning, bilaga 2 

- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i AB, bilaga 3-4 

- Revisionsberättelser från auktoriserad revisor, bilaga 5-6 

- Revisionsberättelse SÖRF, bilaga 7 
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1. Revisorernas redogörelse Sjöbo  PDF (8 sidor, bifogade nedan)

 Ladda ner 5AAC8176E97E302396BA6EF48CF046CC303C150B78118E5242EF091196669CF5

 
2. Rapport Sjöbo kommun ÅR 2020 final.docx  PDF (10 sidor, bifogade nedan)

 Ladda ner 250264E76B2C12DA2B175198781788CECC6BA30EDACC909B661B9C19E69A7958

 
3. Granskningsrapport Sjöbohem år 2020  PDF (1 sida, bifogade nedan)

 Ladda ner 9F1A6263F5F3A601BFF5B8DCB577E45CDFDA636A6CF414DF1AD883A5A74D5484

 
4. Granskningsrapport SENAB år 2020  PDF (1 sida, bifogade nedan)

 Ladda ner 08614D22A64A745BCFD45784DD160600DF4A26C049BDEF2ED38C6064EFEA5968

 
5. Senab rb  PDF (2 sidor, bifogade nedan)

 Ladda ner F091435C5190E9C08B1BB9FFFDCB1544D4F6DBD353F3FA4C4FB2C6AFB9377006

 
6. Sjhem rb  PDF (2 sidor, bifogade nedan)

 Ladda ner B758E3621B915C94CE49648881612E8741F1364169991A80771C78EA59C92039

 
7. SÖRF_Rev_ber_2020_ver_01  PDF (2 sidor, bifogade nedan)

 Ladda ner 6D593B159AC06BBC6B48615981C152EBE1B16F516BBDC8B31504CD0540378CD8
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https://app.oneflow.com/files/contracts/1698819/c85e50c4440aab691ec5c0f4be308943e7880d48/?asset=c64fcffa07fc90333e43e3fe954390a45663cb68.pdf&download=2-rapport-sjobo-kommun-ar-2020-final-docx.pdf
https://app.oneflow.com/files/contracts/1698819/c85e50c4440aab691ec5c0f4be308943e7880d48/?asset=f06f827014b27b642f54fcbed6ca72e57d5edef0.pdf&download=3-granskningsrapport-sjobohem-ar-2020.pdf
https://app.oneflow.com/files/contracts/1698819/c85e50c4440aab691ec5c0f4be308943e7880d48/?asset=59e3734586f61a505c68f82ea30f850e2b296bf2.pdf&download=4-granskningsrapport-senab-ar-2020.pdf
https://app.oneflow.com/files/contracts/1698819/c85e50c4440aab691ec5c0f4be308943e7880d48/?asset=d5bbafd62ae88a810b9f14cad36b41199dd30181.pdf&download=5-senab-rb.pdf
https://app.oneflow.com/files/contracts/1698819/c85e50c4440aab691ec5c0f4be308943e7880d48/?asset=f520444f89af989966ae69c9c73e10ffd3745790.pdf&download=6-sjhem-rb.pdf
https://app.oneflow.com/files/contracts/1698819/c85e50c4440aab691ec5c0f4be308943e7880d48/?asset=b67e8f758c8dd57bdade26beeb038417b05f1c6f.pdf&download=7-sorf-rev-ber-2020-ver-01.pdf


Deltagare

  SJÖBO KOMMUN 212000-1090 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: GERT ASK

Gert Ask

gert.ask@sjobo.se

2021-03-15 13:03:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN ERIK ANDERSSON

Sven E. Andersson

cessna@karup.se

2021-03-15 18:42:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATS NILSSON

Mats Nilsson

matsnilsson49@hotmail.com

2021-03-15 13:06:02 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK JOHANSSON

Erik Johansson

erikjm48@gmail.com

2021-03-15 18:46:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Erik Mårten Lanevi

Lars Lanevi

lanevi@msn.com

2021-03-15 17:17:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisorernas redogörelse för år 2020 
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Syfte 
Syftet med revisorernas redogörelse är att på ett överskådligt sätt redovisa 
genomförda granskningsinsatser under året och att följa upp revisionsplanen. 
Revisorernas redogörelse är ett komplement till revisionsberättelsen.  

Den förtroendevalda revisorns uppdrag 
Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I 
uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
ansvarsområden i den utsträckning som följer av God revisionssed. Revisorerna har 
att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas uppdrag i 
kommunala bolag och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden 
är att en lekmannarevisor inte granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en 
auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets interna kontroll har såväl 
lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor.  

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga 
Förtroendevalda revisorer för 2020 har varit: 

● Gert Ask (ordf) 
● Sven E. Andersson (vice ordf) 
● Mats Nilsson 
● Erik Johansson 
● Lars Lanevi 

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och 
pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under år 
2020. 

  

  2021-03-15 18:46:50 UTCSignerat 1698819 6 / 30Oneflow ID Sida47



Revisionsinsatser år 2020

 

Revisionens anslag 
För år 2020 var revisionens totala anslag 1 200 tkr. Utfallet för året uppgår till 
1 177 tkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för kompetensutveckling för de 
förtroendevalda revisorerna under år 2020 till följd av pandemin. 

Koppling till riskanalys 
2020 års revisionsinsatser bygger på en dokumenterad riskanalys. 

Redovisning av Årlig granskning 
Grundläggande granskning 
Grundläggande granskning har genomförts av samtliga styrelser och nämnder. Den 
grundläggande granskningen innehåller: 

● Granskning av måluppfyllelse 
● Granskning av styrning och intern kontroll 

För att möjliggöra denna granskning har revisorerna under 2020 bevakat olika 
nämnder och kommunstyrelsen. Iakttagelser och bedömningar från respektive 
revisor har löpande återrapporteras vid den samlade revisionens möten. 

En viktig utgångspunkt för vår kommunrevision är att revisionens arbete ska vara 
stödjande och bidra till förändring av kommunens verksamhet, i enlighet med 
uppställd vision 2020-2034. Under 2020 har dialogen med styrelser, nämnder och 
förvaltningar fortsatt kring väsentliga frågor som rör de kommunala nämnderna och 
bolagens verksamhet. Revisorernas arbete under 2020 har utgått ifrån en 
revisionsplan som finns publicerad på kommunens hemsida. 

Inom den grundläggande granskningen för revisorerna ingår i dialogen frågor om 
styrelsens eller nämndens styrning, uppföljning och analys av måluppfyllelsen. 
Granskningen ska enligt God revisionssed vara så omfattande att den ger en stabil 
grund för revisionens bedömningar i revisionsberättelsen/granskningsrapporten. Den 
grundläggande granskningen för revisorerna i Sjöbo innebär att revisorerna: 

● följer verksamheten (dokument, ärenden, beslut, besök mm) 
● har dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag, ansvar, styrning och 

resultat 
● bedömer förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll 
● verifierar vid behov genom granskningsinsatser (t ex om beslut verkställs och 

mål uppnås, om system och rutiner inom redovisningsområdet fungerar etc.) 
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Mot bakgrund av Covid-19 har många aktiviteter under året blivit inställda, såsom de 
sedvanliga revisionsmötena gällande samverkanskommuner i sydöstra Skåne. 
Revisorerna har även under året deltagit på möten med Region Skånes 
revisionskontor gällande revisionssamverkan. Sedan i mars har revisorerna 
sammanträtt digitalt, men trots det har granskningsarbetet fortlöpt under året och 
revisorerna har ändå lyckats sammanträffa med både nämnder och bolag. 

Granskning av delårsrapport och årsredovisning 
Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och 
årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalysen.  

Nedan redovisas innehållet i revisorernas delårsutlåtande och en sammanfattning av 
PwC:s granskningsrapport avseende granskning av årsredovisningen. 

Resultatet för perioden är 54,0 mnkr (50,8 mnkr). Prognosen för helåret pekar mot 
ett resultat om 34,2 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas. Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning 
av kommunens delårsrapport: 

● Sjöbo kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. 

● Av redovisningen framgår att 4 av 5 finansiella mål prognostiseras att 
uppfyllas. 

● Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering 
har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med 
de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 

● I delårsrapporten lämnar kommunstyrelsen en samlad bedömning, utifrån 
stöd av de rapporterade utfallen, att god ekonomisk hushållning kommer att 
uppnås ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. 

● Av redovisningen framgår att 6 av 23 indikatorer kopplat till 
verksamhetsmålen klaras medan 2 inte kommer att uppfyllas och 2 inte 
kommer följas upp. 13 av indikatorerna följs upp under hösten år 2020 och 
utfall kan således inte presenteras vid delårsbokslutet. Utöver detta finns 
även 2 inriktningsmål för medarbetare där ett följts upp och det gäller 
sjukfrånvaro och prognostiseras ej att nås. Vi vill framhålla att det är 
väsentligt att kommunen redan i delårsrapporten gör en bedömning av 
uppställda inriktningsmål, då detta utgör en förutsättning för att kunna uppnå 
de beslutade målområdena. Detta mot bakgrund att delårsrapporten 
behandlas i fullmäktige i oktober och att det därefter enbart återstår två 
månader av budgetåret. 
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● Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att då inte samtliga av 
verksamhetsmålen följs upp kan vi inte bedöma om måluppfyllelsen är 
förenlig med vad fullmäktige fastställt i budget 2020. Kommunen redovisar ett 
antal åtgärder som är på gång inom respektive målområde, vilket är positivt 

Resultatet för perioden är 36 mnkr. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömning 
av kommunens årsredovisning: 

● Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 
2020. 

● I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår 
att 5 av 5 finansiella mål är uppfyllda. 

● I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att 
11 av 25 verksamhetsmål är uppfyllda, att 8 av 25 mål ej är uppfyllda samt 
att 6 av 25 mål ej har gått att mäta. 

● Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering bedömer vi 
att verksamhetens utfall inte är förenligt med de verksamhetsmål som 
fullmäktige fastställt i budget 2020. 

● Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Lekmannarevision - granskning av bolag 
Lekmannarevisorerna har uttalat sig i en granskningsrapport om bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt, om verksamheten sköts på ett ur 
ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig.  

Inom ramen för lekmannarevisionen har 1 fördjupad granskning genomförts för båda 
de kommunala bolagen. Nedan redovisas en sammanfattning i form av revisorernas 
missiv för denna fördjupade granskning. 

Granskning av kompetensförsörjning 
Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor 
gör vi bedömningen att styrelsen för Sjöbo Elnät i allt väsentligt säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning.  

Bedömningen grundas bland annat på att bolaget har en löpande uppföljning över 
vilka verksamhetspåverkande förändringar som påverkar bolaget genom den 
riskanalys som bolaget genomför. Bolaget säkerställer även att chefer och 
medarbetare har adekvat kompetens genom den utbildningsmatris som används. 
Överföring av önskad kompetens i samband med personalomsättning säkras genom 
den bredvidgång som genomförs. Bolaget arbetar med sitt varumärke som 
arbetsgivare och marknadsför detta bland annat genom sociala medier. Bolaget tar 
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även emot praktikanter vilket vi bedömer kan vara en möjlighet för att hitta 
morgondagen medarbetare.  

Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor 
gör vi bedömningen att styrelsen för AB Sjöbohem i allt väsentligt säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning.  

Bedömningen grundas bland annat på att styrelsen genomför trendspaningar för att 
skapa beredskap inför aspekter som kan innebära förändringar i verksamheten. 
Vikten av att vara en god arbetsgivare identifierats som ett viktigt område i 
trendspaningen.  Bolaget har säkerställt att chefer och medarbetare har adekvat 
kompetens. Detta sker i den löpande genomgång som görs av de olika rollerna och 
där kompetensutveckling erbjuds fortlöpande. Bolaget har en tydlig ambition för 
kompetensutveckling genom den budget som finns avsatt. Överföring av önskad 
kompetens säkras genom den bredvidgång som arrangeras i samband med 
personalomsättning.  Konkreta aktiviteter pågår och planeras för att utveckla 
bolagets varumärke som arbetsgivare för att behålla samt attrahera nya 
medarbetare. 

Fördjupad granskning 
Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där 
revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande granskningen 
inte är tillräcklig. 

Nedan redovisas en sammanfattning i form av revisorernas missiv för respektive 
fördjupad granskning. 

Granskning av avtalshantering 
Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor 
gör vi bedömningen att kommunstyrelsen och nämndernas inköp inte helt sker enligt 
träffade ramavtal och att rutinerna och hanteringen av ramavtal är inte helt är 
dokumenterade och följs upp. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att det inte finns någon tydlig inköps-, beställar- 
eller avtalsorganisation. Det finns framtagna riktlinjer avseende inköp, upphandling 
samt direktupphandling och rollbeskrivningar men dessa innehåller inte i information 
eller riktlinjer om hur avtalshanteringen och uppföljning av avtal ska ske. Aktuella 
avtal som upphandlats centralt finns att tillgå i avtalsdatabasen. Det finns däremot 
inte någon riktlinje för vilken information som avtalskatalogen ska innehålla. 
Förvaltningarna upplever också utmaningar att använda sig av avtalsdatabasen. Det 
sker inköp inom de avtal som finns i kommunen, men det sker även inköp som är 
utanför ramavtal. Det finns en betydande risk i att inköp sker utanför avtal. 
Uppföljning av avtalstrohet sker inom ramen för kommunstyrelsens interna kontroll 
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där en liten del av utvalda varugrupper kontrolleras årligen. Denna uppföljning av 
avtalstrohet betraktas inte som tillräcklig.  

Granskning av framtidens äldreomsorg 
Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor 
gör vi bedömningen att vård- och omsorgsnämndens arbete med planering för 
framtidens äldreomsorg inte helt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning 
är vidare att den interna kontrollen i sammanhanget inte helt är tillräcklig.  

Bedömningen görs mot bakgrund av att arbeten har genomförts som identifierat 
utmaningar för äldreomsorgen på kort och lång sikt men det går inte att styrka att det 
bedrivs ett konkret arbete med en långsiktig planering för framtidens äldreomsorg, 
som syftar till att hantera de identifierade utmaningarna. Det finns i dagsläget inte 
någon framtidsstrategi avseende utbud av äldreomsorg. Ett utvecklingsområde som 
noteras är en tydligare styrning för återrapportering till nämnd, avseende hur arbetet 
med att hantera identifierade utmaningar fortlöper. Risk- och konsekvensbedömning 
i beslutsunderlagen är inte heltäckande avseende verksamhetsrisker. 

Granskning avseende utköp av medarbetare 
Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor 
gör vi bedömningen att det i allt väsentligt finns en ändamålsenlig process för utköp 
av chefer och medarbetare. 

Bedömningen görs bland annat mot bakgrund av att vår granskning visar att det inte 
finns något antaget regelverk inom kommunen vad gäller utköp av chefer och 
medarbetare. I granskningen har vi kunnat ta del av den process som används i de 
situationer som en chef eller medarbetare av olika skäl inte fungerar i sin nuvarande 
roll. I de beskrivningar vi har tagit del så prövas olika former av åtgärder som 
exempelvis omplaceringar där så är möjligt. Arbetsgivaren har en uttalad ambition 
att först pröva alla tänkbara handlingsalternativ innan det blir aktuellt med ett utköp 
av chef eller medarbetare.  Av de delegationsordningar som vi tagit del av i 
granskningen anges de beslutsnivåer som äger rätt att fatta beslut om utköp. 
Granskningen visar att det inte sker någon systematisk utvärdering i samband med 
utköp. Dock har vi i vår granskning tagit del av de muntliga lärdomar som de 
intervjuade har gjort som vi anser kan utgöra en grund för att förbättra processen för 
utköp.  Vår granskning visar att det inte skett någon återrapportering till 
kommunstyrelsen och att det inte heller fattats några beslut om åtgärder avseende 
utköp av chefer. 

Övriga granskningsinsatser 
Uppföljande granskning av personalförsörjning 
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har 
genomfört åtgärder i enlighet med rekommendationerna i vår granskning som 
genomfördes år 2017. Vi har i denna uppföljande granskning gjort bedömningen att 
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det delvis vidtagits åtgärder avseende samtliga rekommendationer i tidigare 
granskning.  

Det saknas dokumenterade behovs- och riskanalyser för såväl kommunen som 
helhet som på förvaltningsövergripande nivå. Vår granskning visar dock att det finns 
goda exempel inom de granskade förvaltningarna där behovs- och riskanalyser har 
genomförts för vissa personalgrupper. Det finns inte några dokumenterade 
handlingsplaner avseende kompetensförsörjning, varken på övergripande- eller på 
förvaltningsnivå. Vi konstaterar dock att det genomförs aktiviteter för att för att 
säkerställa en adekvat personal- och kompetensförsörjning. Åtgärder har vidtagits 
från HR-funktionen för att systematisera avgångssamtalen, dock visar våra enkät- 
och intervjusvaren att dessa åtgärder inte nått full effekt ute i verksamheterna. 
HR-funktionen har tagit fram ett material för verksamheterna att använda som stöd 
vid kompetensöverföring (överlämning). Dock saknar vi en tydlig systematik för att 
säkerställa en kvalitativ kompetensöverföring. 

 

För Sjöbo kommuns förtroendevalda revisorer 

 

 

Gert Ask Sven E. Andersson 
Revisionens ordförande Revisionens vice ordförande 
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Innehållsförteckning

Inledning 3

Iakttagelser och bedömningar 5

Bedömningar utifrån revisionsfrågor 11
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:

Revisionsfråga Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Verksamhetsmål

Delvis Uppfyllt

Uppfyllt

Delvis Uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

2
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

3
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Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-03-10 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-03-24.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef/redovisningschef.
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Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.
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God ekonomisk hushållning

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att 5 av 5
finansiella mål är uppfyllda.

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse

1.1 Ekonomiskt resultat som
andel av skatter och
kommunalekonomisk
utjämning över en
femårsperiod, 1 procent

1,9 Ja

1.2 Ekonomiskt resultat som
andel av skatter och
kommunalekonomisk
utjämning, 1 procent

3,3 Ja

1.3 Nettoinvesteringarna för
den skattefinansierade
verksamheten ska inte över
en fyraårsperiod överstiga
summan av avskrivningar och
årets resultat, 118,5 mkr

117,3 Ja

1.4 Nämndernas avvikelse i
förhållande till
kommunbidraget, större eller
lika med 0

14,3 Ja

1.5 Den samlade
verksamhetsens låneskuld
som andel av de materiella
anläggningstillgångarna, 70
procent

54,7 Ja

6
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Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att 11 av 25
verksamhetsmål är uppfyllda, att 8 av 25 mål ej är uppfyllda samt att 6 av 25 mål ej har
gått att mätas.

Målområde Utfall 2020 Måluppfyllelse

2. En attraktiv arbetsgivare Ett av två inriktningsmål, ett
uppnås inte

Nej, sjukfrånvaro har ökat

3. Barn och unga känner sig
hemma i Sjöbo Fokusområde

Tre av nio inriktningsmål
uppnås, två uppnås inte och
fyra kunde ej mätas 2020

Nej, mindre behöriga elever
till yrkesprogram och färre
deltagartillfälle i
idrottsföreningar

4. Naturen i Sjöbo förgyller
livet

Fyra av åtta inriktningsmål
uppnås. Två uppnås inte och
två kunde inte mätas

Nej, mindre hushållsavfall
som samlats in till
materialåtervinning och lägre
medborgarindex - kultur

5. Hela Sjöbo lever Tre av sex inriktningsmål
uppnås. Tre uppnås inte

Nej, längre handläggningstid
bygglov, färre miljöbilar i
kommunen, lägre resultat vid
“Gott bemötande” vid kontakt
med kommunen

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering bedömer vi att
verksamhetens utfall delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.

Rättvisande räkenskaper1

Iakttagelser

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser
noterats.

2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Bedömningar utifrån

revisionsfrågor

Revisionsfråga Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Verksamhetsmål

Delvis Uppfyllt

Uppfyllt

Delvis Uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

8
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2021-03-15

Lena Salomon Anders Brofors Ekblom

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Sjöbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-11-27.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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  Till kommunfullmäktige i Simrishamns, Sjöbo, 
     REVISIONEN   Tomelilla och Ystads kommuner 
  

 
Revisionsberättelse för år 2020 
 
Vi, av kommunfullmäktige i Ystads kommun utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som be-
drivits av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbundet under 2020. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig in-
tern kontroll samt återrapportering till medlemskommunernas fullmäktigen. Revisorernas ansvar är att 
granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
förbundsordningen. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Årets granskning har skett genom den lagstadgade granskningen av delårsrapport och årsbokslut. I 
övrigt har revisionens uppföljning av förbundets verksamhet skett genom grundläggande granskning.  
 
Av förbundets sju mål för god ekonomisk hushållning har fem mål uppnåtts. Ett av de ej uppfyllda må-
len beror på pandemin, medan det andra avser förbundets operativa förmåga. Bristen på fungerande 
fordon ser vi allvarligt på och uppmanar såväl direktion som medlemskommuner att åtgärda detta 
snarast. Förbundets tre ekonomiska mål har uppnåtts. 
 
Rekrytering av deltidsbrandmän är fortsatt problematisk och de initiativ som förbundet tagit till samver-
kan med medlemskommunerna har visat små om inga resultat, då lönekostnader för t ex en kombinat-
ionstjänst belastar nämndernas budgetar. Vi anser att frågan inte tagits på tillräckligt allvar av kommu-
nerna och uppmanar därför medlemskommunerna att aktivt bidra från respektive kommunstyrelse.  
 
EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2020. Re-
sultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 
 
Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
 
Vi tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda leda-
möterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Vi tillstyrker även att årsredovisning för 2020 god-
känns för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.   
 
Ystad den 9 mars 2021 
 
 
 
 
Bruno Andersson  Birgit Johansson     
 
 
 
 
Erik Johansson  Alf-Göran Andersson 
  
 
Bilaga: Rapport över granskning av årsbokslut/årsredovisning för 2020. 
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hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2020/274

Fyllnadsval – ersättare i familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2021.

Sammanfattning
Margareta Fries (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i familjenämnden. 
Kommunfullmäktige har i beslut den 16 december 2020 beviljat avsägelsen. Ett fyllnadsval 
behöver genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 16 december 2020 § 173
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 Dnr 2020/274

Avsägelse från uppdrag som ersättare i familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen beviljas.

Sammanfattning
Margareta Fries (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i familjenämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 23 november 2020

Beslutet skickas till
Familjenämnden
Margareta Fries (MP)
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2020/275

Fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2021. 

Sammanfattning
Jan Friheden (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen i beslut den 16 december 2020. Ett fyllnadsval 
behöver genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 16 december 2020 § 174
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 Dnr 2020/275

Avsägelse från uppdrag om ledamot i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
 Avsägelsen beviljas.

Sammanfattning
Jan Friheden (MP) avsäger sig sitt uppdrag om ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 23 november 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Jan Friheden (MP)
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2021/20

Inkommen motion – Integrationsplikt för nyanlända i Sjöbo kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2021.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna yrkar genom André af Geijerstam (SD) i en motion inkommen den 18 
januari 2021 att utformning av plan rörande integrationsplikt i Sjöbo kommun skyndsamt 
utreds av berörd nämnd och/eller styrelse.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna 18 januari 2021
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2020/132

Motionssvar (KD) - Snabbtestning av Coronaviruset

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) och Katarina Ståhlberg (KD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige 
ställer sig bakom: 

- Att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram en rutin för att 
testa all personal inom både äldrevården/LSS boende som i hemtjänsten så att inga 
som kan vara smittbärare arbetar med våra utsatta äldre och sjuka. 

- Att kommunfullmäktige tillskjuter pengar till vård & omsorgsnämnden för kostnaden 
av en test av den ovan nämnda personalgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade i juni 2020 ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden yttrande sig i november 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021 § 16 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 januari 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut 19 november 2020 § 132
Vård- och omsorgsnämndens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 3 juni 2020 § 160
Motion (KD), inkommen 8 april 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Lundberg (KD) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Lars Lundbergs (KD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2020/132

Motionssvar (KD) - Snabbtestning av Coronaviruset

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad.

Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) och Katarina Ståhlberg (KD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige 
ställer sig bakom: 

- Att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram en rutin för att 
testa all personal inom både äldrevården/LSS boende som i hemtjänsten så att inga 
som kan vara smittbärare arbetar med våra utsatta äldre och sjuka. 

- Att kommunfullmäktige tillskjuter pengar till vård & omsorgsnämnden för kostnaden 
av en test av den ovan nämnda personalgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade i juni 2020 ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande och nämnden yttrande sig i november 2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 januari 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut 19 november 2020 § 132
Vård- och omsorgsnämndens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 3 juni 2020 § 160
Motion (KD), inkommen 8 april 2020
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-01-13 2020/132

 

Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Kanslichef

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har inkommit med en motion avseende snabbtestning med yrkanden om 
- att vård & omsorgsnämnden får i uppdrag att skyndsamt tar fram en rutin för att testa all 
personal inom både äldrevården/LSS boende som i hemtjänsten så att inga som kan vara 
smittbärare arbetar med våra utsatta äldre och sjuka. 
- kommunfullmäktige tillskjuter pengar till vård & omsorgsnämnden för kostnaden av en test av 
den ovan nämnda personalgruppen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har lämnat ett yttrande där det framkommer att Region 
Skåne, Smittskydd Skåne och medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sjöbo kommun har ett 
nära samarbete gällande bland annat provtagning av medarbetare inom kommunal hälso- 
och sjukvård. Det kommer fortlöpande direktiv i hur Sjöbo kommun ska agera vid 
misstänkt smitta. Under pandemins takt har provtagningen ökat i takt med tillgången till 
material och analys. 

Det är Region Skåne som ansvarar för provtagning provtagningsmaterial och analys av 
prover. Vård- och omsorgsförvaltningen är nöjda med samarbetet med Region Skåne under 
pandemin och provtagning erbjuds med kort varsel. Provtagningen har varit riktad till att 
medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltning som uppvisar symptom. 

Snabbtester är en komplicerad fråga då arbetsgivaren inte kan kräva att medarbetare testar 
sig. En medarbetare skulle då i praktiken kunna testas och dennes kollega testas inte. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har ca 100 anställda i hemtjänst och ordinärt boende som 
arbetar varje dag på ett femtiotal olika arbetsplatser vilket innebär ett stort logistiskt 
problem att lösa avseende provtagning. Diskussioner pågår med Skånes kommuner via 
medicinskt ansvariga sjuksköterska. Det finns vissa frågeställningar kring arbetsgivarens 
rättighet att kräva test, tillförlitligheten hos snabbtesten, hur ofta testen ska ske osv. Om 
testerna blir aktuella kommer kostnadsfrågan att diskuteras. 
Vård- och omsorgsförvaltningen är inte beredda att fatta beslut innan en del av dessa frågor 
är klarlagda och säkerställda. Då förutsättningar för snabbtester undersöks föreslås 
motionen anses vara besvarad.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 januari 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut 19 november 2020 § 132
Vård- och omsorgsnämndens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 3 juni 2020 § 160
Motion (KD), inkommen 8 april 2020

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna
Vård- och omsorgsnämnden

Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Kanslichef
0416-27338 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-19  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 132   Dnr 2020/186 
 
Motion om snabbtestning av Corona viruset 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande enligt bilaga till protokollet. 
 
Sammanfattning 

Motion från KD gällande uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att ta fram rutin 
för att testa all personal inom både äldrevården/LSS-boende/hemtjänsten.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat motionen till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande senast 31 december. 
 
Förvaltningschef Eva Gustafsson har upprättat förslag till yttrande. 
 

 
Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 8 april 2020 
Kommunfullmäktiges beslut den 6 maj 2020 § 66 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 juni § 160 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 Inga yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen

VO 2020/186
2020.1912

2020-11-27
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Yttrande - Motion om snabbtestning av Corona viruset

Sedan pandemin startade har ett nära samarbete byggts upp mellan Region Skåne, 
Smittskydd Skåne och Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sjöbo Kommun. 
Samarbetet har bland annat gällt provtagning av medarbetare inom kommunal 
hälso- och sjukvård. 

Direktiv har fortlöpande kommit hur Sjöbo kommun ska agera vid misstänkt 
smitta och provtagningen har ökat under pandemins gång i takt med att tillgången 
på material och analys har ökat. 
Provtagning har aldrig riktat sig till alla medarbetare inom vård och 
omsorgsförvaltningen utan varit knuten till om medarbetaren visar symtom. 
Kommunal verksamhet ansvarar inte för provtagning, provtagningsmaterial eller 
analys av prover utan detta är helt och hållet Regions Skånes ansvar.
 Vård och omsorgsförvaltningen har varit nöjd med samarbetet med Region Skåne 
under pandemin, provtagningstider har kunnat erbjudas med kort varsel.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2020-11-06 2020/186 
 Hid 
   

Vård och omsorgsförvaltningen 
Eva Gustafsson 
förvaltningschef 
 

   

 
Svar på Motion om snabbtestning av Corona viruset 
 
Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
 Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande enligt bilaga till protokollet (i enlighet  
med förvaltningschefens förslag). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion från KD gällande uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att ta fram rutin för att 
testa all personal inom både äldrevården/LSS-boende/hemtjänsten.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat motionen till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande senast 31 december. 
 
Förvaltningschef Eva Gustafsson har upprättat förslag till yttrande: 
 
Sedan pandemin startade har ett nära samarbete byggts upp mellan Region Skåne, 
Smittskydd Skåne och Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sjöbo Kommun. Samarbetet 
har bland annat gällt provtagning av medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Direktiv har fortlöpande kommit hur Sjöbo kommun ska agera vid misstänkt smitta och 
provtagningen har ökat under pandemins gång i takt med att tillgången på material och 
analys har ökat.  
Provtagning har aldrig riktat sig till alla medarbetare inom vård och omsorgsförvaltningen 
utan varit knuten till om medarbetaren visar symtom.  
Kommunal verksamhet ansvarar inte för provtagning, provtagningsmaterial eller analys av 
prover utan detta är helt och hållet Regions Skånes ansvar. 
 Vård och omsorgsförvaltningen har varit nöjd med samarbetet med Region Skåne under 
pandemin, provtagningstider har kunnat erbjudas med kort varsel. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 8 april 2020 
Kommunfullmäktiges beslut den 6 maj 2020 § 66 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 juni § 160 
 
  
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

 

VO 2020/186

2020-11-06
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Vård och omsorgsförvaltningen 
 
 
Eva Gustafsson 
förvaltningschef 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160 Dnr 2020/132

Motion - Corona viruset

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Motionen skickas till vård- och omsorgsnämnden för yttrande och svar till kommunstyrelsen 
den 31 december 2020.

Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) och Katarina Ståhlberg (KD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige 
ställer sig bakom 

 Att vård & omsorgsnämnden får i uppdrag att skyndsamt tar fram en rutin för att testa all 
personal inom både äldrevården/LSS boende som i hemtjänsten så att inga som kan vara 
smittbärare arbetar med våra utsatta äldre och sjuka. 

 Att kommunfullmäktige tillskjuter pengar till vård & omsorgsnämnden för kostnaden av en 
test av den ovan nämnda personalgruppen.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 8 april 2020
Kommunfullmäktiges beslut den 6 maj 2020 § 66

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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Motion om snabbtestning av Corona viruset.


”för att bygga en skyddsbarriär mot de svagaste i vårt samhälle”


Med informationen om att så många som upp till 30% av all personal inom både äldreboende/
LSS boende och hemtjänsten antingen kan vara smittade utan symptom eller har varit smittade 
och byggt upp antikroppar mot viruset gäller det att agera förebyggande.  Och med kunskapen 
om att man även kan vara smittbärare även utan att ha märkbara symptom gäller det verkligen att 
arbeta både förebyggande och innovativt. Folkhälsomyndigheten uppmanarn också till en 
breddning av testning av ovan nämnda personalgrupp för att just skydda de svagaste i vårt 
samhälle. 


Med bakgrund till detta och att det gäller att verkligen arbeta förebyggande förslår vi 
Kristdemokrater att kommunfullmäktige ställer sig skyndsamt bakom följande två att satser


-  att vård & omsorgsnämnden får i uppdrag att skyndsamt tar fram en rutin för att  testa all 
personal inom både äldrevården/LSS boende som i hemtjänsten så att inga som kan vara 
smittbärare arbetar med våra utsatta  äldre och sjuka.


- kommunfullmäktige tillskjuter pengar till vård & omsorgsnämnden för kostnaden av en test av 
den ovan nämnda personalgruppen.


Sjöbo den 7 april 2020


Lars Lundberg		 	 	 	 	 	 Katarina Ståhlberg
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 2021-02-17

 
 § 31 Dnr 2020/162

Motionssvar (SD) – Aktivitetskrav för personer som uppbär 
försörjningsstöd

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Familjenämnden ska som en del av uppdraget i budget 2021 även undersöka 

förutsättningen att ställa utökade aktivitetskrav för personer som erhåller försörjningsstöd.
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i december 2021.
3. Fullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom den 20 maj 2020 genom André af Geijerstam (SD) med en 
motion i vilken de yrkar att Sjöbo kommun inför/skärper aktivitetskrav för de personer som 
uppbär försörjningsstöd.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 att remittera ärendet till kommunstyrelsen, vars 
arbetsutskott den 19 augusti 2020 remitterade det till kommunledningsförvaltningen för 
yttrande. Ärendet har beretts i kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Förslag till beslut på mötet
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Cecilia Olsson Carlssons (S) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 10 februari 2021 § 30 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 180
Kommunfullmäktiges beslut 27 maj 2020 § 86
Motion från André af Geijerstam (SD) 20 maj 2020

88



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10

§ 30 Dnr 2020/162

Motionssvar (SD) – Aktivitetskrav för personer som uppbär 
försörjningsstöd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Familjenämnden ska som en del av uppdraget i budget 2021 även undersöka 

förutsättningen att ställa utökade aktivitetskrav för personer som erhåller försörjningsstöd.
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i december 2021.
3. Fullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom den 20 maj 2020 genom André af Geijerstam (SD) med en 
motion i vilken de yrkar att Sjöbo kommun inför/skärper aktivitetskraven för de personer som 
uppbär försörjningsstöd.

Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2020 att remittera ärendet till kommunstyrelsen, vars 
arbetsutskott den 27 maj remitterade det till kommunledningsförvaltningen för yttrande. 
Ärendet har beretts i kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19 § 180
Kommunfullmäktiges beslut 27 maj 2020 § 86
Motion från André af Geijerstam (SD) 20 maj 2020
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Dnr 2020/162

Ann-Christin Walméus
Kommunlednings-
förvaltningen

Kommunfullmäktige

Svar på motion om aktivitetskrav 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Familjenämnden ska som en del av uppdraget i budget 2021 även undersöka 

förutsättningen att ställa utökade aktivitetskrav för personer som erhåller 
försörjningsstöd.

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i december 2021.
3. Fullmäktige anser motionen besvarad.

Bakgrund
André af Geijerstam (SD) har lämnat in en motion med förslag om att kommunen 
inför/skärper aktivitetskraven för personer som uppbär försörjningsstöd.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2020 § 86 att motionens lydelse ändras 
så att frågan om att införa/skärpa aktivitetskrav ska utredas.

Socialchef Camilla Persson, utvecklingsstrateg Rasmus Anderberg och skolchef 
Kristina Petersson har deltagit i arbetet med yttrandet.

Yttrande
Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden 
för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde måste i första hand utnyttja alla de möjligheter till egen försörjning om 
normalt står honom eller henne till buds innan rätt till bistånd föreligger. Förutom att 
vara aktivt arbetssökande krävs att den biståndssökande deltar i verksamhet som 
anordnas för arbetslösa och övrig kompetenshöjande verksamhet.

För varje kommuninvånare som ansöker om försörjningsstöd ställs ett aktivitetskrav 
som innebär att den enskilde förväntas följa en planering för aktiviteter som syftar till 
att den enskilde på snabbast möjliga sätt kan uppnå en egen försörjning. 

En kartläggning görs av individens resurser och eventuella arbetshinder. 
Kartläggningen ligger till grund för den skriftliga planeringen som sedan följs upp 
månadsvis i samband med varje ansökan om försörjningsstöd. Om den enskilde ej 
bedöms ha följt upprättad planering meddelas avslag på ansökan om 
försörjningsstöd.

Aktiviteter som krävs:
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 vid arbetslöshet krävs deltagande i Arbetsförmedlingens insatser och ett 
aktivt arbetssökande, motsvarande 40 timmar/vecka 

 vid språkhinder krävs SFI-studier och/eller språkpraktik som syftar till att den 
enskilde ska inträda på arbetsmarknaden, närvarorapport krävs

 medverkan i kommunal arbetslivsinriktad insats via Framtidsprojektet, full 
närvaro krävs

 medverkan i kommunal arbetslivsinriktad insats via Möjligheternas Hus, full 
närvaro krävs

 vid sjukdom krävs deltagande i den av sjukvården beslutade behandlingen
 vid missbruk krävs deltagande i behandlande insatser

Under hösten 2020 har ytterligare ett aktivitetskrav införts genom ett pilotprojekt 
med Sjöbo kommuns arbetsmarknadsenhet (AME). I projektet anvisas alla 
nysökande inom försörjningsstöd till individuell kontakt med en 
arbetsmarknadscoach. Deltagande i insatsen rapporteras från AME till 
socialsekreterare försörjningsstöd.

Av de som erhöll försörjningsstöd Januari 2020 uppgick andelen arbetsföra till 33 
procent. Endast en bråkdel ansågs kunna få och behålla ett arbete utan stöd. 
Andelen som det angavs att arbetshinder förelåg för uppgick till 44 procent, andelen 
som var i etablering uppgick till 11 procent och resterande andel (12 procent) var 
föräldralediga, sjukskrivna, pensionärer med mera.

Andelen arbetsföra som är i behov av samordnat stöd uppgår till 19 procent. Det är 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men där det finns en arbetsförmåga 
i någon form. Här krävs det insatser från flera aktörer främst från arbetsgivare inom 
offentlig verksamhet, vilka är berättigade till lönesubventionerade anställningar. 
Dessutom behöver möjligheten att utveckla samverkan med sociala företag 
undersökas.

Andelen arbetssökande som är i behov av stöd, t ex från arbetsmarknadsenhet eller 
från Arbetsförmedlingen uppgår till 11 procent. Samtliga är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen och de flesta har aktivitet via Arbetsförmedlingen alternativt 
stöd i arbetssökandet, Framtidsprojektet eller liknande. Bland de resterande andel 
(3 procenten) återfinns de personer som är nära arbetsmarknaden, har fått arbete 
och väntar på sin första lön, har låg lön trots anställning samt de som har förmågan 
att utan stöd komma ut i arbete/ egen försörjning inom max 3 månader. Inga 
insatser behövs.

I gruppen med arbetshinder ingår personer med missbruksproblematik, psykisk 
ohälsa och fysisk ohälsa. Merparten av individernas arbetshinder utgörs av psykisk 
ohälsa. Aktuella insatser kan vara missbruksbehandling och/eller kontakt med 
sjukvård, psykiatrin, Möjligheternas hus och i vissa falla Framtidsprojektet. 
Samverkansinsatserna Framtidsprojektet eller Möjligheternas Hus/väg arbetar 
arbetslivsrehabiliterande och riktar sig till personer med ohälsa/upplevd ohälsa som 
medför nedsatt förmåga till arbete eller studier. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att merparten av de personer som erhåller 
försörjningsstöd är personer som står långt från arbetsmarknaden och för vilka det 
krävs samordnade insatser från socialtjänsten, sjukvården, psykiatrin, 
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försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att personerna ska kunna klara en 
anställning. Försörjningsstöd ska alltid kombineras med aktivitetskrav utifrån den 
enskildes förmåga. Att närma sig arbetsmarknaden innebär att den enskilde ibland 
måste genomgå olika faser av utbildning, praktik, arbetsprövning med mera innan 
denne blir anställningsbar. Målsättningen är dock att biståndet ska vara kortvarigt 
och att individen ska bli självförsörjande så snart som möjligt. Dessutom kan 
åtgärder vidtas, som kan bidra till att öka gruppens förutsättningar att klara den 
egna försörjningen, i form av att stödja och främja sociala arbetsintegrerade företag. 

Ekonomi
I Sverige har det ekonomiska biståndet legat på ungefär samma nivå sedan 2010. 
År 2018 och 2019 skedde dock en mer påtaglig ökning på 4–5 procent per år. En 
orsak är att riksnormen höjts med 2 procent. Ett ökat antal nyanlända bidrog till 
kostnadsökningen. Här avviker kostnadsutvecklingen i Sjöbo, då den var högre.

Historiskt har Sjöbo haft relativt låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Även om 
kostnaderna under senare år ökat snabbare än riket. Av nedanstående tabell 
framgår Sjöbos kostnader i förhållande till övriga kommuner. 

Med ekonomiskt bistånd avses nettokostnad boende, utbetalat försörjningsstöd 
inklusive myndighetsutövning, IT-system med mera.

Diagram: Kostnad ekonomiskt bistånd 2019 kr/invånare

I diagrammet används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger 
till jämfört med andra. 25 procent av kommunerna med bästa resultaten får grön 
färg, de sämsta 25 procenten får röd färg och de i mitten får gul färg.

Sjöbos kostnad för ekonomiskt bistånd var 2019, 871 kronor per invånare. Detta 
innebär att Sjöbo placerar sig i den nedre delen av det gula fältet. Jämfört med 
Karlskrona (1 108 kr/invånare) och Växjö (1 119 kr/invånare) är Sjöbos kostnader 
betydlig lägre.

2020 utbetalades netto 13,1 mnkr i försörjningsstöd en ökning jämfört med 2019 
med 2 mnkr (+18 procent). Förutom att antalet hushåll ökat har även utbetalningen 
per hushåll ökat något. Samtidigt består hushållen också av fler individer, vilket 
innebär högre utbetalt belopp. Ett ökat antal individer som gått ur etableringen leder 
till ökat behov av försörjningsstöd. Dessutom har den genomsnittliga bidragsiden 
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per hushåll för perioden 2017 - 2020 ökat årligen. Detta innebär att hushållen 
erhåller försörjningsstöd under allt längre perioder. Även nedstängningen av 
arbetsförmedlingens lokala kontor i Sjöbo försvårade möjligheten till service för 
gruppen som har särskilda svårigheter och står långt ifrån arbetsmarknaden

Det ekonomiska biståndet förväntas öka till följd av den stigande arbetslösheten. I 
första hand är det personer som inte är kvalificerade för den inkomstbaserade 
arbetslöshetsersättningen som gör att kostnaderna ökar. Sedan mars gäller dock 
nya, tillfälliga villkor för a-kassan som innebär att det är lättare att kvalificera sig till 
försäkringen. Dessutom har beloppet höjts. Åtgärderna bidrar till att motverka 
kostnadshöjningen för det ekonomiska biståndet.

Det är ytterst viktigt att bland annat Arbetsförmedlingen har kapacitet att hantera en 
ökad belastning när det gäller de tillkommande arbetslösa.

Konsekvensbeskrivningar utifrån barn-, jämställdhets-, mångfalds-, och
Miljöperspektivet
Ett införande av ökat krav på deltagande i aktiviteter för personer i Sjöbo kommun 
som erhåller försörjningsstöd skulle kunna få positiva effekter vad avser 
barnperspektivet, folkhälsa och arbetet med kommunens mål. Medan det inte 
bedöms få några effekter på miljö, jämställdhet och diskriminering. 

Att leva i ekonomisk utsatthet är den enskilt största riskfaktorn för barn. 
Konsekvenser kan bli sämre skolresultat och frånvaro av prosociala fritidsaktiviteter, 
vilket i sin tur ökar risken för utanförskap som vuxen till exempel i form av ohälsa, 
bristande förankring på arbetsmarknaden och ekonomisk utsatthet. Den 
ekonomiska utsattheten för barn minskas genom att de vuxna har egen försörjning. 
Därmed förhindras ekonomisk utsatthet i nästa generation. Frånvaro av ekonomisk 
utsatthet ger mer jämlika levnadsvillkor och motverkar diskriminering.

Kommunledningsförvaltningens slutsats
I budget för 2021 finns följande skrivning; ”Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter 
och behöva stöd för att klara försörjningen. Ekonomiskt bistånd fungerar som ett 
sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp. Samverkan mellan socialtjänsten, 
migrationsverksamheten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten ska 
utvecklas och nya metoder införas. Uppdraget ska resultera i att beroendet av 
ekonomiskt bistånd minskar.” I familjenämndens verksamhetsplan för 2021 har det 
beslutats att uppdraget ska utredas under 2021. Som en del i arbetet med att se 
över metoder bör det ingå att utreda utökat krav på aktivitet för personer som 
erhåller försörjningsstöd. För att säkerställa att detta ingår som en del av 
utredningen, kan familjenämnden ges i uppdrag att även undersöka förutsättningen 
att ställa utökade aktivitetskrav för personer som erhåller försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
Motion från André af Geijerstam (SD) inkommen 21 maj 2020
Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2020 § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 augusti 2020 § 162

Delges
Kommunledningsförvaltningen
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Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 Dnr 2020/162

Motion - Aktivitetskrav

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen för yttrande till kommunstyrelsen 
senast den 30 november 2020. 

Sammanfattning
André af Geijerstam (SD) yrkar i en motion att Sjöbo kommun inför/skärper aktivitetskraven 
för de personer som uppbär försörjningsstöd. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2020 § 86 att motionens lydelse ändras så att 
frågan om att införa/skärpa aktivitetskrav ska utredas. 

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 21 maj 2020 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2020 § 86

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-05-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2020/162

Motion - Aktivitetskrav

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen får ställas.
2. Motionens lydelse ändras så att frågan om att införa/skärpa aktivitetskrav ska utredas.
3. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
André av Geijerstam (SD) yrkar i en motion att Sjöbo kommun inför/skärper aktivitetskraven 
för de personer som uppbär försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 21 maj 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) lyfter att formuleringen av motionen bör ändras från att kommunen 
inför/skärper aktivitetskraven till att kommunen utreder frågan om att införa/skärpa 
aktivitetskrav.

André af Geijerstam (SD) godtar att motionen omformuleras enligt Magnus Webergs (M) 
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att motionen omformuleras enligt Magnus Webergs (M) förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2020/167

Motionssvar (SD) - Införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Sammanfattning
I en motion ställd av André af Geijerstam (SD) yrkas att Sjöbo kommun inför utmaningsrätt 
och att berörd nämnd snarast påbörjar detta arbete. 

Kommunledningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse daterad den 20 januari föreslagit att 
motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021 § 18
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 januari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 179
Motion (SD), inkommen 25 maj 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
André af Geijerstam (SD) och Lars Lundberg (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot André af Geijerstams och Lars 
Lundbergs yrkanden och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets beslutsförslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag (ja) mot André af Geijerstams (SD) och 
Lars Lundbergs (KD) beslutsförslag (nej).

8 ja-röster: Magnus Weberg (M), Kent Ivan Andersson (M), Ulrika Axelsson (C), Charlotte 
Ramel Andersson (L), Cecilia Olsson Carlsson (S), Lucas Lennartsson (V), Lars Lundgren 
(C) och Christer Hovbrand (S) röstar ja.
5 nej-röster: Magnus Hammarskjöld (M), André af Geijerstam (SD), Titti Swenson (SD), 
Staffan Olenskjöld (SD) och Lars Lundberg (KD) röstar nej.

Sedan rösterna räknats av kommunsekreterare och justeringspersoner finner ordföranden att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag.

98



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2020/167

Motionssvar (SD) - Införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Sammanfattning
I en motion ställd av André af Geijerstam (SD) yrkas att Sjöbo kommun inför utmaningsrätt 
och att berörd nämnd snarast påbörjar detta arbete. 

Kommunledningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse daterad den 20 januari föreslagit att 
motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 januari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 179
Motion (SD), inkommen 25 maj 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att besluta avslå motionen.

André af Geijerstam (SD) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att besluta 
föreslå kommunfullmäktige att besluta bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget yrkande mot André af Geijerstams (SD) yrkande och finner att 
arbetsutskottet har beslutat enligt eget yrkande.
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Datum
2021-03-17

Dnr 2020/167

Ann-Christin Walméus
Kommunlednings-
förvaltningen

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att införa utmaningsrätt på 
kommunala verksamheter 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Fullmäktige avslår motionen.

Bakgrund
André af Geijerstam (SD) har lämnat in en motion med förslag om att kommunen 
snarast ska införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter.

Yttrande
Utmaningsrätt innebär att kommunen ger allmänhet, anställda och entreprenörer 
rätt att genom en utmaning initiera en prövning om en verksamhet, eller del av en 
verksamhet, som idag drivs i kommunens regi kan, och som utmanaren anser bör 
utföras i annan regi. Syftet med utmaningsrätt beskrivs ofta som att pröva 
verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnadsmässigt och 
kvalitetsmässigt som idémässigt.

En kommun kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Det är en initiativrätt 
som inte medför några andra skyldigheter för kommunen än att ta ställning till om 
varje enskild utmaning ska antas eller inte. Den som vill driva en verksamhet åt 
kommunen får då rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även 
finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens 
verksamhet ska säljas. Antas utmaningen leder det till att verksamheten 
upphandlas enligt gängse regler (Lagen om offentlig upphandling). Utmaningsrätten 
är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.

Hur reglerna kring utmaningsrätt ska utformas och vilka verksamheter som ska 
kunna vara föremål för utmaningen är upp till varje kommun att bestämma. Om 
utmaningsrätt införs behöver ett styrdokument fastställas som bland annat anger 
vilka verksamheter som får utmanas, vart utmaningen ska riktas, vad utmaningen 
ska innehålla samt hur handläggningen kommer att gå till. Dock får inte alla 
verksamheter utmanas; myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner samt 
verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen. 

Att införa utmaningsrätt kan ses som en politisk viljeinriktning och ett sätt för en 
kommun i sin strävan att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både 
kostnads- och kvalitetsmässigt. Det kan också vara ett sätt i strävan att öka 
konkurrensen och få in flera aktörer på den kommunala marknaden.
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Erfarenheterna från de kommuner som infört utmaningsrätt är varierande och ger 
ingen klar vägledning i frågan. Det år svårt att hitta sammanställning av effekter av 
utmaningsrätten i kommuner och regioner. Svenskt näringsliv gör emellertid 
enkätundersökningar om företagsklimatet i kommuner och publicerade 2018 
uppgifter som ger lite information. 

”2010 hade 34 av Sveriges 290 kommuner antagit utmaningsrätten. 2018 är siffran 
37 kommuner. Kommuner som använder utmaningsrätten har utmanats 192 
gånger, i genomsnitt 5 utmaningar per kommun enligt en uppdaterad kartläggning 
från Svenskt Näringsliv. Studien visar också att 20 procent av utmaningarna 
accepterats av kommunen. Av dessa är det 67 procent som leder till avtal med 
extern aktör.”

En konkurrensutsättning blir emellertid inte bättre än resultatet av upphandlande 
myndighetens förmåga att göra en bra beställning samt insatser att följa upp. 
Uppföljningen ska säkerställa leverantörens följsamhet mot ställda krav, samt bidra 
och inspirera leverantören att ta ansvar för sin verksamhets egen utveckling. Det är 
i regel inte tillfyllest att ställda krav möts, utan leverantören ska bidra till att höja 
kvaliteten i de tjänster som tillhandahålls. 

Mot effekten av lägre driftskostnader efter upphandling ska ställas kommunens 
ökade kostnader för utredning, inköp/beställning och uppföljning. Uppföljningen är 
motorn för att nå resultat av en konkurrensutsättning. Krav som inte följs upp leder 
på sikt till sämre följsamhet och lägre kvalitet.

Effekter av konkurrensutsättning och konsekvenser för effektivitet redovisas bland 
annat i den statliga utredningen Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78. 
Referenser till olika studier om effekter av konkurrensutsättning finns i utredningen 
och i utredningens sammanfattande analys av kapitel sju, just med avseende på 
effektivitet anges;

”Konsekvenser för effektivitet och kostnader
Erfarenheterna av hur en större andel privat regi påverkar effektiviteten eller 
kostnaderna pekar i olika riktning och förefaller variera mellan olika områden. Det 
finns dock studier avseende anbudsupphandling inom hälso- och sjukvården och 
inom äldreomsorg som indikerar att konkurrensen kan ha lett till högre produktivitet, 
bl.a. genom ökad besöksfrekvens i vården. Om detta inneburit en ökad effektivitet 
är dock svårare att avgöra. Beroende på hur man mäter och bedömer att kvaliteten i 
verksamheten har förändrats kan man komma till olika slutsatser. En vanlig 
erfarenhet är dock att det är svårt att kontrollera för eventuella kvalitetsförändringar. 
Det finns dock studier, bl.a. inom äldreomsorgen, där de kvalitetsbedömningar som 
gjorts indikerar att anbudsupphandling kan ha inneburit ökad kostnadseffektivitet. 
Det finns även indikationer på att valfrihetssystem och den ökande andelen privata 
utförare på vissa områden kan ha bidragit till ökade totala kostnader. Det tydligaste 
exemplet är inom assistansen för personer med funktionsnedsättning men 
indikationer finns även inom delar av äldreomsorgen. En möjlig förklaring kan vara 
att valfrihetssystem i kombination med vinstsyftande företag gör att utförarna och 
brukarna av olika välfärdstjänster har ett gemensamt intresse av att öka utbudet och 
konsumtionen av en tjänst och sätter press på den offentliga finansiären att öka 
utgifterna. Detta kan ha negativ påverkan på den samhällsekonomiska 
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effektiviteten, d.v.s. att samhällets resurser används på rätt sätt och går till rätt 
ändamål.

Ekonomi
Hur stora resurser ett införande av utmaningsrätt skulle kräva är svårt att ange, 
givet alla de olika vägval i utformning av systemet som är möjliga, samt ovissheten 
om vilka verksamheter som kommer att upphandlas, hur kriterierna formuleras i 
dessa upphandlingar samt vilket anbud som vinner dem.

Om utmaningsrätt införs och utmaningar erhålls ställer det krav på en administrativ 
organisation i form av utrednings- och upphandlingskapacitet utan att det finns 
någon garanti för att det resulterar i att verksamheten övergår till exempelvis 
entreprenad. Dessutom kommer det att finnas behov av uppföljningskapacitet i de 
fall verksamheten övergår till att bedrivas på entreprenad.

De kostnadsdrivande faktorerna ska vägas mot de effektivitetsvinster som 
utmaningsrätten kan leda till. De består dels i de kostnadsminskningar och/eller 
kvalitetshöjningar och dels kan effektivitetsvinster uppstå genom att organisationen 
generellt blir mer medveten om hur andra aktörer kan utföra samma verksamhet på 
alternativa sätt, till lägre kostnad och/eller till högre kvalitet.

Konsekvensbeskrivningar utifrån barn-, jämställdhets-, mångfalds-, och
Miljöperspektivet
Ett införande av utmaningsrätt i Sjöbo kommun skulle inte i sig få några effekter vad 
avser barnperspektivet, folkhälsa, miljö, jämställdhet och diskriminering eller på 
arbetet med kommunens mål. Detta eftersom utmaningsrätten endast är en metodik 
för att ge andra än kommunen själv rätt att initiera en politisk prövning om 
kommunal regi är den bästa lösningen för en viss verksamhet. Upphandlad 
verksamhet skulle kunna leda till svårigheter med kortsiktig politisk styrning.

Kommunledningsförvaltningens slutsats
Med anledning av att det finns risk för att de administrativa kostnaderna i slutändan 
kan komma att överstiga nyttan och inte leder fram till motionärens intentioner görs 
bedömningen att Sjöbo kommun inte bör införa utmaningsrätt.

Beslutsunderlag
Motion från André af Geijerstam (SD) inkommen 2020-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 179/2020

Delges
Kommunledningsförvaltningen

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 Dnr 2020/167

Motion - Införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen och ekonomiavdelningen för yttrande 
till kommunstyrelsen senast den 30 november 2020. 

Sammanfattning
I en motion ställd av André af Geijerstam (SD) yrkas att Sjöbo kommun inför utmaningsrätt 
och att berörd nämnd snarast påbörjar detta arbete. 

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 25 maj 2020
Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2020 § 88

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/168

Motionssvar (SD) - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna yrkar i en motion att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda om ett 
system som åskådliggör vad eleverna verkligen vill äta, och som närmare beskrivs i motionen, 
är möjligt att implementera i Sjöbos kommunala skolor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade motionen för yttrande till vård- och 
omsorgsnämnden och ungdomsrådet vilka har inkommit med svar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i november 2020 att hänskjuta ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde 20 januari 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021 § 15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 23 november 2020 § 260
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 123
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 september 2020
Måltidsverksamhetens svar, daterat 30 september 2020
Ungdomsrådets svar, daterat 2 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 178
Motion (SD) – Kostnadseffektivisering beträffande skolmat, inkommen 26 maj 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Staffan Olenskjöld (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Staffan Olenskjölds yrkande och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/168

Motionssvar (SD) - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna yrkar i en motion att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda om ett 
system som åskådliggör vad eleverna verkligen vill äta och som närmare beskrivs i motionen, 
är möjligt att implementera i Sjöbos kommunala skolor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade motionen för yttrande till vård- och 
omsorgsnämnden och ungdomsrådet vilka har inkommit med svar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i november 2020 att hänskjuta ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde 20 januari 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 23 november 2020 § 260
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 123
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 september 2020
Måltidsverksamhetens svar, daterat 30 september 2020
Ungdomsrådets svar, daterat 2 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 178
Motion (SD) – Kostnadseffektivisering beträffande skolmat, inkommen 26 maj 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
André af Geijerstam (SD) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot André af 
Geijerstams (SD) förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 260 Dnr 2020/168

Motionsvar (SD) - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till arbetsutskottets sammanträde 20 januari 2021.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna yrkar i en motion att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda om ett 
system som åskådliggör vad eleverna verkligen vill äta och som närmare beskrivs i motionen, 
är möjligt att implementera i Sjöbos kommunala skolor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade motionen för yttrande till vård- och 
omsorgsnämnden och ungdomsrådet vilka har inkommit med svar.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 123
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 september 2020
Måltidsverksamhetens svar, daterat 30 september 2020
Ungdomsrådets svar, daterat 2 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 178
Motion (SD) – Kostnadseffektivisering beträffande skolmat, inkommen 26 maj 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att ärendet hänskjuts till arbetsutskottets nästa sammanträde.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-22  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 123   Dnr 2020/236 
 
Motion - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande avseende motion om 
kostnadseffektivisering beträffande skolmat till kommunstyrelsen enligt bilaga till 
protokollet, innebärande avslag på motionen. 

 
Sammanfattning 

Motion om kostnadseffektivisering skolmat. 
 
Motion från Sverigedemokraterna avseende uppdrag att utreda ev implementering 
av  system för bokning av skollunch via app för att förenkla hanteringen och 
minska matsvinnet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat motionen till vård- och 
omsorgsnämnden (och Sjöbo kommuns ungdomsråd) för yttrande senast 30 
november . 
 
Verksamhetschef kost Eva Bramsvik har upprättat förslag till yttrande. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 augusti 
Motion inkommen den 26 maj 2020 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2020 
Förslag till yttrande  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Berit Lundström yrkar, i enlighet med förslag till yttrande, avslag på 
motionen. 
Monica  Rörstam (SD) yrkar bifall till motionen. 

 
Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen

VO 2020/236
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2020-09-30 2020/236 
 Hid 
   

Vård och omsorgsförvaltningen 
Eva Bramsvik Håkansson 
Verksamhetschef 
 

   

 
Remissvar - Motion Kostnadseffektivisering beträffande 
skolmat 
 
Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
 Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande avseende motion om 
kostnadseffektivisering beträffande skolmat till kommunstyrelsen enligt bilaga till 
protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion om kostnadseffektivisering skolmat. 
 
Motion från Sverigedemokraterna avseende uppdrag att utreda ev implementering av  
system för bokning av skollunch via app för att förenkla hanteringen och minska 
matsvinnet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat motionen till vård- och omsorgsnämnden (och 
Sjöbo kommuns ungdomsråd) för yttrande senast 30 november . 
 
Verksamhetschef kost Eva Bramsvik har upprättat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 augusti 
Motion inkommen den 26 maj 2020 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2020 
Förslag till yttrande  
 
  
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
 
Vård och omsorgsförvaltningen 
 
 
Eva Bramsvik Håkansson 
Verksamhetschef 
   

 

VO 2020/236
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2020-09-30 

 

Svar på motionen om kostnadseffektivisering beträffande skolmat 

Måltidsverksamheten/ Vård & Omsorg har fått i uppdrag att utreda om ett system som kan hantera 
elevers möjlighet att förbeställa skollunch skulle kunna implementeras i Sjöbos kommunala skolor. 

Systemet med app som Sverigedemokraterna  ger som exempel på att minska matsvinnet med är i 
första hand utvecklat för att hantera gymnasieelevers möjlighet att hämta take away-lunch från 
lunchrestauranger som är anslutna till tjänsten. Appen togs fram i samband med att Sveriges 
gymnasieskolors kök och matsalar stängdes ned under våren 2020 på grund av covid- 19 
restriktioner. Det finns även andra leverantörer som erbjuder likande tjänster med olika system för 
att hantera förbeställning av luncher. Alla systemen oavsett leverantör är förenat med installations- 
och abonnemangskostnader.  
 
Samtliga grundskolor och gymnasieskola i Sjöbo har idag inga system för att hantera förbeställning av 
skolmaten, då samtliga elever äter lunch på varje skola efter schemalagda lunchtider och behöver 
därför inte förbeställa skollunchen. 
När skolor arrangerar utflykter, praktikperioder eller andra aktiviteter meddelas respektive kök som 
därmed packar lunchmat till angivet antal elever inkl. specialkost. Det finns också möjlighet för 
skoleleverna att äta skollunch på en annan kommunal skola i Sjöbo om utflykten/praktiken är 
planerad i närheten. Köket anpassar givetvis resterande tillagad mängd mat till övriga elever som är 
kvar på skolan. 
Måltidsverksamheten bedömer att varje skola med ett eget tillagningskök har stor kontroll på antalet 
ätande elever. Samtliga skolor har mycket hög elevnärvaro vid skollunchen generellt men med viss 
avvikelse när det gäller ett fåtal högstadieelever som ibland väljer  närliggande kiosk/ affär istället. 
På grund av att varje skola har ett tillagningskök som hantera tillagning och servering, så har köken 
möjlighet att styra mängden matsvinn genom att beräkna rätt mängd mat efter ett givet antal 
portioner varje dag även om flera alternativa maträtter serveras. Elevers frånvaro rapporteras till 
köket. 
Kökspersonalen känner ganska väl till vilken mat som eleverna tycker om genom direkt dialog varje 
dag samt via möten som arrangeras av skolan. Varje kök har också möjlighet att styra 
terminsmatsedeln genom att redigera i ”Skolmats-appen” där skolmenyn för respektive skola i Sjöbo 
kommun är presenterad för att snabbt och effektivt hantera ”dagens restmat” eller av andra skäl 
behöver ändra skolmatsedeln för att minska matsvinnet.  
Under höstterminen 2020 kommer den årliga matsvinnsmätningen att genomföras i samtliga 
förskolor, skolor och äldreomsorgen för att följa upp och kontrollera att Måltidsverksamheten följer 
Sjöbo kommuns målsättning att minska matsvinnet ner till 10% av den totala mängden mat som 
serveras i de kommunala serveringarna. 

I dags läge ser Måltidsverksamheten inte något behov av ett system som hanterar förbeställning av 
lunchmat till skolelever men däremot har verksamheten ständig omvärldsbevakning på digitala 
system som kan effektivisera måltidshanteringen ex digital egenkontroll som är ett bra verktyg för att 
minska matsvinnet i köken. 

Handläggare av ärendet 
Eva Bramsvik Håkansson, verksamhetschef för Måltidsverksamheten 

VO 2020/236
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SJÖBO KOMMUN
Ungdomsrådet

Svar på remissfråga från KSAU med diarienummer 2020/168 angående inkommen motion från 
Sverigedemokraterna om skolmatsapp

Ungdomsrådet vill inleda med att säga att motion i sin andemening är bra, att minska matsvinnet är 
bra. 

Vi har en del frågor och synpunkter som vi listar nedan. 

Vi anser att både ungdomsrådet och ett urval av elever på skolorna i kommunen skall vara 
med den process som blir om motionen antas. 

I motionen hänvisar man till hur en skola gör och vad de använder för app, det man hänvisar 
till är en friskolekoncern med lite andra förutsättningar och styrdokument än de som finns i 
kommunal verksamhet. Vi skulle vilja att man tog fram om det finns någon kommunal 
verksamhet som redan har implementerat detta system eller liknande.
Det finns oftast rätt stora olikheter mellan friskolor och de kommunala verksamheterna kring 
hur man använder och fördelar resurser. 

Rent praktiskt ser vi som så här: 

Kommer alla elever att ha mobiler/ipads  att beställa maten ifrån? 

Vem skall hjälpa dem med att beställa? Skall det tas på skoltid? Om det skall göras hemma, 
hur säkerställer man att alla har möjligheten? (Alla har inte internet hemma eller 
vårdnadshavare som har förmågan eller intresset att stötta) 

Hur löser man det med förskolebarn (1-5 åringar)? Skall det vara personal eller förälder som 
beställer till dem? Vi kan inte hitta någon information om hur det fungerar hos det nämnda 
bolaget på deras hemsida. 

Hur löser man det för särskolans elever? 

Är det en färdig portion av den mat de beställt? Om inte, hur vet man att eleven tar den mat de 
beställt och inte har ångrat sig och tar det någon annan har beställt. 

Vad händer om de missar/glömmer/tekniken strular? Blir de utan mat då? 

Hur skall man presentera rätterna? (Med bilder, text?) Alla elever har inte läsförmågan. Hur 
gör man vid ex bristande språkförståelse eller bristande förmåga?

Skall det finnas flera rätter att välja på? 

Hur skall man säkerställa att deras val blir variationsrika och näringsmässigt bra?
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Ungdomsrådet

Hur skall det hanteras i skolköken? Skall det anställas extra personal för att hantera 
beställningarna? 

Hur vet man att det inte kommer att bli en minskning av matsvinn? Som det är idag så tas 
överbliven mat omhand och återanvänds. Idag är det under ”önskeveckor” där eleverna själva 
har önskat matsedeln som det största matsvinnet återfinns. 

Vad kommer appen att kosta? Både gällande inköp för att starta upp och för det fortsätta 
användandet? Kommer den kostnaden att uppväga det matsvinn som finns idag?

Det här är en del av de frågor ungdomsrådet har i dagsläget. Ungdomsrådet vill gärna vara 
med i det fortsatta arbetet kring denna motion.

Sjöbo 20200902

Sjöbo Ungdomsråd
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2020/168

Motion - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Motionen remitteras till vård- och omsorgsnämnden och Sjöbo kommuns ungdomsråd för 
yttrande till kommunstyrelsen senast den 30 november 2020.

Sammanfattning
Staffan Olenskjöld (SD) yrkar i en motion att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda om ett 
system som åskådliggör vad eleverna verkligen vill äta och som närmare beskrivs i motionen, 
är möjligt att implementera i Sjöbos kommunala skolor. 

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 26 maj 2020
Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2020 § 89

Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Olsson Carlsson (S): motionen också remitteras till Sjöbo kommuns ungdomsråd. 

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Sjöbo kommuns ungdomsråd 
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2020-05-24

Motion till Sjöbo kommunfullmäktige 

Motion om kostnadseffektivisering beträffande skolmat

Med tanke på de stora förändringar i samhällsstrukturen som på kort tid 
framtvingat kommuner och företag att förändra sitt sätt att agera och förhålla 
sig till denna nya situation bör även Sjöbo kommun ser om man kan ta lärdom 
av vad andra aktörer hittat för lösningar på vardagliga problem som uppstått.

Något som har stor potential är att förenkla mathanteringen och därmed minska 
matsvinnet i skolorna och på så sätt även sänka kostnaderna som i 
sammanhanget uppstår. Idag finns ett bokningssystem där man via en app kan 
planera hur mycket mat som behöver köpas in och vilka rätter som är mest 
populära.

Elever på friskolekoncernen AcadeMedia har tillexempel kunnat ladda ner en 
app, framtagen av utvecklaren Optpidev, där de kunnat boka sin skollunch. I 
appen kan eleverna se den kommande veckans tänkta matsedel och boka den 
mat de vill ha. 

Detta sätt att åskådliggöra vad eleverna verkligen vill inmundiga minskar 
avsevärt matpersonalens planering och även det efterarbete som uppstår då 
stora mängder mat som ej ätits upp ska hanteras.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

- Att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda om ett liknande system är möjlig att 
implementera i Sjöbos kommunala skolor.

För Sverigedemokraterna Sjöbo

_______________________________

Staffan Olenskjöld

 SD Sjöbo
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 2021-02-17

 
§ 30 Dnr 2020/186

Motionssvar (V) – Offentligt drivna vårdboenden

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har genom Lucas Lennartsson (V) har den 23 juni 2020 inkommit med en 
motion i vilken de yrkar att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att verka för att 
Kommunförbundet Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett 
system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

Kommunfullmäktige remitterade den 24 juni 2020 ärendet till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 19 augusti 2020 ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden avgav yttrande i beslut 22 oktober 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2020 att återremittera ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden med uppdrag att svara utifrån motionens att-sats. Vård- och 
omsorgsnämnden avgav nytt yttrande i beslut 17 december 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 februari 2021 att föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut på mötet
Lucas Lennartsson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Lucas Lennartssons (V) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 10 februari 2021 § 29
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 1 februari 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut 17 december 2020 § 156
Protokollsbilaga, vård- och omsorgsnämnden 1 december 2020
Kommunstyrelsens beslut 23 november 2020 § 259
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 122
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 181
Kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 2020 § 106
Motion (V) – Offentligt drivna vårdboenden, inkommen 22 juni 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10

§ 29 Dnr 2020/186

Motionssvar (V) – Offentligt drivna vårdboenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Cecilia Olsson Carlsson (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Lucas Lennartsson (V) har den 23 juni 2020 inkommit med en motion i vilken han 
yrkar att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att verka för att Kommunförbundet 
Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där 
kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

Kommunfullmäktige remitterade den 24 juni 2020 ärendet till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 19 augusti 2020 ärendet till 
vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden avgav yttrande i beslut 
22 oktober 2020. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2020 att 
återremittera ärendet till vård- och omsorgsnämnden med uppdrag att svara utifrån 
motionens att-sats. Vård- och omsorgsnämnden avgav nytt yttrande i beslut 17 
december 2020. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 1 februari 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut 17 december 2020 § 156
Protokollsbilaga, vård- och omsorgsnämnden 1 december 2020
Kommunstyrelsens beslut 23 november 2020 § 259
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 122
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 181
Kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 2020 § 106
Motion (V) – Offentligt drivna vårdboenden, inkommen 22 juni 2020
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

 TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-02-01 2020/186

 

Kommunledningsförvaltningen
Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Lucas Lennartsson (V) har den 23 juni 2020 inkommit med en motion i vilken han yrkar 
att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att verka för att Kommunförbundet Skåne, istället 
för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar 
de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

Kommunfullmäktige remitterade den 24 juni 2020 ärendet till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 19 augusti 2020 ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden avgav yttrande i beslut 22 oktober 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2020 att återremittera ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden med uppdrag att svara utifrån motionens att-sats. Vård- och 
omsorgsnämnden avgav nytt yttrande i beslut 17 december 2020. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 1 februari 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut 17 december 2020 § 156
Protokollsbilaga, vård- och omsorgsnämnden 1 december 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 23 november 2020 § 259
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 122
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 181
Kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 2020 § 106
Motion (V) – Offentligt drivna vårdboenden, inkommen 22 juni 2020

Ärendet
Då vård och omsorgsnämnden anser att uppdrag om att upphandla offentligt drivna 
vårdboenden inte bör ges till Skånes kommuner föreslås kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Beslutet skickas till 
Motionsställaren

Kommunledningsförvaltningen
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

AnsvarigTlfn
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-17  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 156   Dnr 2020/235 
 
Motion - Offentligt drivna vårdboenden 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande på motionen enligt bilaga till 
protokollet. Sammanfattningsvis anser vård och omsorgsnämnden  att                                                     
- uppdrag inte bör ges till Skånes kommuner om att upphandla offentligt drivna 
vårdboenden. 

 
Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare lämnat yttrande till kommunstyrelsen på 
inkommen motion från Vänsterpartiet gällande uppdrag till kommunförbundet 
Skåne att utarbeta system för att kommuner anordnar boende i offentlig regi 
istället för nuvarande ramavtal med privata aktörer. 
 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till vård- och omsorgsnämnden med 
uppdrag att svara utifrån motionens att-sats. 
 
Förvaltningschef Eva Gustafsson har upprättat förslag till yttrande till 
kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 23 november 
Motion inkommen den 22 juni 2020 
Förslag till yttrande 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 Inga yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen

VO 2020/235
2020.2042

2020-12-22
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Svar på motion om offentligt drivna vårdboenden: 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande yttrande på motionen 

Vård och omsorgsförvaltningen använder sig i dagsläget av köp av boende framförallt när det gäller 
personer som skolan bedömt inte klarar den ordinarie skolan utan behöver skolform som tillgodoser 
ungdomens särskilda behov. Dessa skolor ligger inte i närområdet utan internat blir ofta lösningen 
och kostnaderna för detta är vård och omsorgsnämndens ansvar. 

 Det finns enstaka fall där vård och omsorgsförvaltningen inte klarat av att erbjuda kunder en god 
vård och omsorg i egen regi utan anlitat boenden inom ramavtalet. 

Kommundirektörer inom SÖSK har gett förvaltningschefer uppdrag att ge förslag på konkreta 
områden där samarbete kan bidra till att tillgodose invånarnas efterfrågan och behov. De områden 
som hitintills har identifierats är t ex boenden med specialinriktningar för vissa målgrupper. 

Sannolikt kommer behovet av dessa olika boendeformer att öka framöver och kompetensen och 
arbetsmetoder är avgörande för kundens möjlighet till ett gott liv. 

 

Vård och omsorgsnämnden anser inte att uppdrag bör ges till Skånes kommuner om att upphandla 
offentligt driva vårdboenden. Vårdboenden ska ha den kvalitet som erfordras för uppdraget oavsett 
driftsform.

VO 2020/235
2020.1920

2020-12-01
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 259 Dnr 2020/186

Motionsvar (V) - Offentligt drivna vårdboenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden med uppdrag att svara utifrån 
motionens att-sats.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka 
för att Kommunförbundet Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen för yttrande till vård- och 
omsorgsnämnden som har inkommit med svar. 

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 122
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 181
Motion (V) – Offentligt driva vårdboenden, inkommen 22 juni 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till vård- och 
omsorgsnämnden med uppdrag att svara utifrån motionens att-sats.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras till vård- 
och omsorgsnämnden enligt Cecilia Olsson Carlssons (S) yrkande och finner att ärendet 
återremitteras.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-22  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 122   Dnr 2020/235 
 
Motion - Offentligt drivna vårdboenden 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande på motionen enligt bilaga till 
protokollet. Det som är viktigt för vård- och omsorgsnämnden är att rätt 
kompetens finns att tillgå i de fall man har behov av externt boende, oavsett om 
denna finns hos ett upphandlat boende eller ett offentligt drivet boende under 
förutsättning att kostnadsnivån är samma. 

 
Sammanfattning 

Motion från Vänsterpartiet gällande uppdrag till kommunförbundet Skåne att 
utarbeta system för att kommuner anordnar boende i offentlig regi istället för 
nuvarande ramavtal med privata aktörer. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat motionen till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande senast 30 november . 
 
Förvaltningschef Eva Gustafsson har upprättat förslag till yttrande. 
 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 
Motion inkommen den 22 juni 2020 
Kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 
Förslag till yttrande 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 Inga yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen

VO 2020/235
2020.1770

2020-10-30
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 Dnr 2020/186

Motion - Offentligt drivna vårdboenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Motionen remitteras till vård- och omsorgsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast 
den 30 november 2020. 

Sammanfattning
Lucas Lennartsson (V) har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
verka för att kommunförbundet Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, 
utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i 
offentlig regi.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 22 juni 2020
Kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 2020 § 106

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden

123



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-06-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2020/186

Motion - Offentligt drivna vårdboenden

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får ställas och remitteras till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Lucas Lennartsson (V) har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
verka för att kommunförbundet Skåne, i stället för att göra stora privata ramupphandlingar, 
utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i 
offentlig regi.

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 22 juni 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att motionen inte får ställas. Motionen innehåller felaktigheter. 
Skrivningen avser Ystad kommun och inte Sjöbo kommun. 

Lucas Lennartsson (V) yrkar att motionen får ställas. En undertecknad och rättad skrivelse har 
lämnats in till kommunens kansli och finns registrerad i ärendet. 

Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar bifall till Lucas Lennartssons förslag. Kommunfullmäktige 
har tidigare beviljat justerad formulering av inlämnad motion vid sittande möte, så att 
motionen har kunnat ställas. 

Magnus Weberg (M) föreslår att motionen får ställas med ändringen att ”ystad-kommun” i 
sista stycket ändras till ”Sjöbo kommun”.

Lars Lundberg (KD) yrkar bifall till Magnus Webergs förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Dnr 2020/186

Motionssvar (V) - Offentligt drivna vårdboenden

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Sammanfattning
Lucas Lennartsson (V) har den 23 juni 2020 inkommit med en motion i vilken han 
yrkar att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att verka för att Kommunförbundet 
Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där 
kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

Kommunfullmäktige remitterade den 24 juni 2020 ärendet till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 19 augusti 2020 ärendet till 
vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden avgav yttrande i beslut 
22 oktober 2020. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2020 att 
återremittera ärendet till vård- och omsorgsnämnden med uppdrag att svara utifrån 
motionens att-sats. Vård- och omsorgsnämnden avgav nytt yttrande i beslut 17 
december 2020. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 1 februari 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut 17 december 2020 § 156
Protokollsbilaga, vård- och omsorgsnämnden 1 december 2020
Kommunstyrelsens beslut 23 november 2020 § 259
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 122
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 181
Kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 2020 § 106
Motion (V) – Offentligt drivna vårdboenden, inkommen 22 juni 2020

126



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2020/189

Motionssvar (SD) - Inrättande av "Kommunalt välkomstteam"

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Kent Borgström (SD) yrkar i en motion att familjenämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att inrätta ett kommunalt välkomstteam.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2020 att remittera ärendet till 
familjenämnden för yttrande. Nämnden yttrade sig i november 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021 § 17 
Familjenämndens beslut 19 november 2020 § 115
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2020
Bilaga – Arbetsmodeller och insatser som syftar till att upptäcka och erbjuda stöd till familjer 
vilka även inkluderar målgruppen nyinflyttade i kommunen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2 september 2020 § 205
Motion (SD), inkommen 23 juni 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2020/189

Motionssvar (SD) - Inrättande av kommunalt välkomstteam

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Kent Borgström (SD) yrkar i en motion att familjenämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att inrätta ett kommunalt välkomstteam.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2020 att remittera ärendet till 
familjenämnden för yttrande. Nämnden yttrade sig i november 2020.

Beslutsunderlag
Familjenämndens beslut 19 november 2020 § 115
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2020
Bilaga - Arbetsmodeller och insatser som syftar till att upptäcka och erbjuda stöd till familjer 
vilka även inkluderar målgruppen nyinflyttade i kommunen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2 september 2020 § 205
Motion (SD), inkommen 23 juni 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Familjenämnden 2020-11-19  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 115   Dnr 2020/242 
 
Yttrande - Motion om inrättande av " Kommunalt välkomstteam" 
 
Familjenämndens beslut 
Upprättad tjänsteskrivelse med yttrande översänds till kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Kent Borgström inkommit med en motion med uppdrag till 
familjenämnden att utreda möjligheten att inrätta ett ”kommunalt välkomstteam”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen för yttrande senast 2020-12-31. 
 
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden 
Upprättad tjänsteskrivelse med yttrande översänds till kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 
Bilaga - Arbetsmodeller och insatser som syftar till att upptäcka och erbjuda stöd till familjer 
vilka även inkluderar målgruppen nyinflyttade i kommunen 
Arbetsutskottets beslutsförslag 2020-11-10 § 62 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

FAM 2020/242
2020.4064

2020-12-03
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 1(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2020-11-06 2020/242 
 Hid 
   

Familjeförvaltningen 
Camilla Persson 
Socialchef 
 

 Familjenämnden 

 
Tjänsteskrivelse - Yttrande motion om inrättande av 
"kommunalt välkomstteam" 
 
Familjeförvaltningens förslag till beslut 
Upprättad tjänsteskrivelse med yttrande översänds till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har genom Kent Borgström inkommit med en motion med uppdrag 
till familjenämnden att utreda möjligheten att inrätta ett ”kommunalt välkomstteam”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen för yttrande senast 2020-12-31. 
 
Yttrande  
Förslaget att inrätta ett välkomstteam med syfte att identifiera familjer i behov av 
stödinsatser är en god intention. Forskningen är tydlig med att överinkludering är att 
föredra i förhållande till att inte identifiera någon/några alls. När det gäller identifiering av 
nyinflyttade familjer i behov av socialtjänstens stödinsatser är bedömningen att 
arbetsinsatsen inte står i förhållande till förväntad effekt. När det gäller att identifiera vilka 
risker som finns i och runt ett barn och dennes familj krävs mer än ett besök och oftast 
flera kompetenser.  
Motionen föreslår att välkomstteamet ska arbeta i samverkan med andra aktörer. Idag sker 
samverkan med andra aktörer, både interna och externa, genom överenskommelser, 
arbetsmodeller och/eller projekt. Av de exempel som beskrivs i underlagen till denna 
skrivelse och som speglar verksamheten är inriktningen ”ju tidigare desto bättre”. Genom 
föräldrautbildning, tidiga insatser i förskola/skola samt samverkansprojekt med 
barnhälsovård erbjuds barn och föräldrar tidig upptäckt och lättillgängliga insatser. Dessa 
bedöms täcka merparten av behovet avseende att upptäcka nyinflyttade familjer med barn i 
åldersspannet 0-6 år. Familjecentralen kommer att möta behovet under graviditeten och 
utvecklingen av ABC till att även erbjuda föräldrar med barn i skolans lägre åldrar gör att 
spannet för att upptäcka kommer att bli 0-10 år. 
 
Bakgrund  
Förvaltningen har i samband med budgetuppföljningar avseende ökade kostnaderna för 
placeringar av barn och unga delgett den analys som påvisar att drygt hälften av de 
placerade barn och ungdomarna under perioden 2018/2019 varit bosatta kortare tid än 2 år 
i kommunen. Innevarande år visar inte på någon avvikande trend. Viktiga förutsättningar 
för att lyckas med det placeringspreventiva arbetet handlar om professionellas möjlighet att 
skapa allians med familjen men också ett långsiktigt systematiskt arbete med komplexa 

 

FAM 2020/242
2020.4061

2020-12-03
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 2(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

familjesystem. Bristande historik och kännedom försvårar möjligheten att arbeta 
placeringspreventivt.  
 
Motionen anger bristande överlämningar, kommuner emellan. I socialtjänstlagen (SoL) 
regleras möjligheten att flytta över ett pågående ärende som rör en enskild från en kommun 
till en annan. Ärendet ska avse vård eller annan åtgärd enligt SoL, lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
Om kommunerna inte själva kommer överens kan frågan prövas av Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO).  
Kommunen får en del förfrågningar gällande överlämning, dessa sker oftast i samråd med 
in- och utflyttningskommun samt familjen det berör. Svårigheten uppstår när 
utflyttningskommunen har avslutat utredning och/eller insatser innan eller i samband med 
utflytt. En vanlig anledning till utebliven information och/eller överlämning är att det inte 
finns samtycke. Socialtjänsten har alltid ett ansvar att ta ställning till om det finns skäl för 
tvångs åtgärder, oavsett samtycke eller ej. Utflyttningskommunen har möjlighet att göra en 
anmälan gällande oro för barn till inflyttningskommunen. Den nya kommunen har ansvar 
för nya uppgifter oavsett om utflyttningskommunen har en pågående insats.  
 
Motionen anger barnkonventionen som ett skäl för inrättande av mottagningsteam. 
Barnkonventionen blev lag januari 2020. Alla beslut som rör barn och unga ska utgå från 
barnkonventionens principer. Familjeförvaltningens samtliga verksamheter utgår från 
kommunens policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter, (senast reviderad  
2019-06-01)  

 
Beslutsunderlag 
Bilaga - Arbetsmodeller och insatser som syftar till att upptäcka och erbjuda stöd till 
familjer vilka även inkluderar målgruppen nyinflyttade i kommunen 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
 
Familjeförvaltningen 
 
 
Camilla Persson 
Socialchef 
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 1(1) 
 
 

  
 
 

 
Arbetsmodeller och insatser som syftar till att upptäcka och erbjuda stöd till familjer 
vilka även inkluderar målgruppen nyinflyttade i kommunen 
 
Förvaltningen har ett sedan flera åt tillbaka en arbetsmodell för tidiga insatser i samverkan 
som riktar sig till barn i förskola och de tidigare skolåren. Arbetet syftar till att skapa 
framtidsutsikter för alla barn och elever i Sjöbo Kommun och se till att alla barn och elever 
ges förutsättningar för en god utveckling utifrån sina förmågor. Modellen är en samverkan 
mellan förskola, skola och socialtjänst. Familjenämnden antog uppdaterad riktlinje daterad 
2018-09-01. En framgångsfaktor i arbetet med att tidigt upptäcka handlar om personalens 
kunskap om  risk- och skyddsfaktorer och hur detta påverkar barns utveckling likaså  
kunskap om omsorgssvikt, anknytning, normbrytande beteende samt annorlunda 
utveckling för att uppmärksamma de barn som är i behov av samordnade insatser.  
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka kompetensen utifrån denna arbetsmodell 
med syfte att tidigt uppmärksamma barn i behov av insatser. 
 
Föräldraskapsstöd har positiva effekter på både föräldrar och barn, vilket både Svenska 
och internationella studier har visar. De bidrar till ett positivt samspel i familjen och kan 
minska bråk och konflikter. Hälsoekonomiska studier har dessutom visat att allt detta kan 
åstadkommas till en relativt liten kostnad. Föräldraskapsstöd erbjudas på olika nivåer och 
för olika målgrupper. Universellt stöd är sådant som erbjuds alla föräldrar, i Sjöbo erbjuds 
ABC föräldrautbildning till föräldrar med barn i förskolan. Selektivt stöd erbjuds till 
särskilda riskgrupper, och indikerat stöd till familjer med stora och identifierade problem. 
Sjöbo erbjuder komet för föräldrar 3-12 samt 13-17 samt förstärkt variant till de med stora 
behov. Under 2020 pågår implementering av föräldrautbildning för utrikesfödda föräldrar 
inom ramen för samhällsorienteringen. Syftet med lättillgängligt stöd i form av 
föräldrautbildning är att fånga upp så många föräldrar och familjer som möjligt. Efter 
identifiering bedömer de professionella vilken insatsnivå som matchar behoven.    

 
Socialtjänsten deltar from oktober-20 i projektet Växa tryggt som är ett utökat 
hembesöksprogram för förstföderskor. De erbjuds sex hembesök av 
barnhälsovårdssjuksköterska tillsammans med barnmorska, tandsköterska/tandhygienist 
och föräldrastödjare från socialtjänsten. Syftet med Växa tryggt är att förbättra 
förutsättningarna för barnets hälsa genom att tidigt erbjuda stödjande insatser.. 
Föräldrastödjaren deltar vid fyra av dessa hembesök. Projektet kommer att löpa under 18 
månader.  

 
Fullmäktige har beslutat om inrättande av familjecentral i Sjöbo. Det är en samordning av 
mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Syftet är att erbjuda tidigt stöd 
och förebyggande insatser. Planen är start våren-22. Familjecentralen kommer att vara en 
bra samverkansarena för att tidigt upptäcka familjer i behov av stöd.   
 

 

Datum  
2029-10-30  
  
  

 
Socialchef  
Camilla Persson  
 

FAM 2020/242
2020.4062

2020-12-03
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 Dnr 2020/189

Motion - Inrättande av " Kommunalt välkomstteam"

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Motionen remitteras till familjenämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast den 31 
december 2020. 

Sammanfattning
Kent Borgström (SD) yrkar i en motion att familjenämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att inrätta ett ”Kommunalt välkomstteam”.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 23 juni 2020
Kommunfullmäktiges beslut 24 juni 2020 § 108

Beslutet skickas till
Familjenämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen      2021-02-17

§ 32 Dnr 2020/281

Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun fastställs enligt 
upprättat förslag i ärendet.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till regelverk för tilldelning och reservation av 
verksamhetsmark i kommunen. Tekniska nämnden beslutade 19 november 2020 att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna reglerna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen 
har beslutat enligt beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 februari 2021 § 31
Tekniska nämndens beslut 19 november 2020 § 96
Förslag till regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10

§ 31 Dnr 2020/281

Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun fastställs enligt 
upprättat förslag i ärendet.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till regelverk för tilldelning och reservation av 
verksamhetsmark i kommunen. Tekniska nämnden beslutade 19 november 2020 att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna reglerna.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 19 november 2020 § 96
Förslag till regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2020-11-19  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 96   Dnr 2020/513 
 
Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till ”Regler och 
avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun” 

 
Sammanfattning 

Det har tidigare inte funnits några tydliga regler för hur tilldelning och reservation 
av verksamhetsmark i Sjöbo kommun ska gå till. Tekniska förvaltningen har 
upprättat förslag till regelverk med förhoppningen att tydliga regler och struktur 
ska snabba på processen från reservation till byggnation. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 augusti 2020 
Förslag till ”Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo 
kommun” 

 
Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige
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 1(1)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-27 2020/513 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Jesper Andersson 
Förvaltningschef 
0416-27 152 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo 
kommun 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till ”Regler och 
avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare inte funnits några tydliga regler för hur tilldelning och reservation av 
verksamhetsmark i Sjöbo kommun ska gå till. Tekniska förvaltningen har upprättat förslag 
till regelverk med förhoppningen att tydliga regler och struktur ska snabba på processen 
från reservation till byggnation. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 augusti 2020 
Förslag till ”Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun” 
separat utskick 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
Det har tidigare inte funnits några tydliga regler för hur tilldelning och reservation av 
verksamhetsmark i Sjöbo kommun ska gå till. Motsvarande för villatomter har det sedan 
2008 funnits regler för reservation och tomtkö. 
 
För att tydliggöra och strukturera upp processen föreslår tekniska förvaltningen att 
upprättat förslag till styrdokument ”Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark 
i Sjöbo kommun” antas. 
 
Förhoppningen är att tydliga regler ska snabba på processen från reservation till 
byggnation. 
 
 
Tekniska förvaltningen 

 
Jesper Andersson   
Förvaltningschef  
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Typ av dokument Beslutat av Beslutsdatum Diarienummer 

Regler Kommunfullmäktige xxxx-xx-xx §xx Tn 2020/513 
Dokumentägare Giltighetstid Framtagen av  Datum 

Mark- och exploatering, 
Tekniska förvaltningen 

Tillsvidare Tekniska förvaltningen 2020-11-10 

 

Regler och avgifter för fördelning och 
tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo 

kommun 
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Dessa regler ersätter tidigare beslutade regler. 

Allmänt Riktlinjerna avser alla verksamhetsområden med fastställt markpris.  
 
Enskilda projekt utan fastställt markpris bör se riktlinjerna som vägledning. 
Tillsammans med ett verksamhetsområdes fastställelse av markpris är 
målsättningen att också inriktning för verksamhetsområdet ska bestämmas 
, inom rammen för planbestämmelserna, genom en kort beskrivning. 
 
All mark som säljs för verksamhetsändamål, till exempel handel och 
industri, är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, avlopps- och gatunät.  
Mark säljs i befintligt skick. Verksamhetsmark säljs som råmark. För att 
möta verksamhetshavarens behov är marken i de flesta fall inte avstyckad 
innan försäljning sker. Nödvändig fastighetsbildning står köparen för.  
 
Finns flera intressenter för ett specifikt markområde kan anbudsförfarande 
komma att tillämpas. Beslut om anbudsförfarande fattas av 
kommunstyrelsen. Vid försäljning av verksamhetsmark gäller samma regler 
som vid försäljning av bostadsmark beträffande EU:s statsstödsregler.  
 

Ansökan - 
intresseanmälan 

Intresseanmälan för kommunal verksamhetsmark lämnas in på avsedd 
blankett eller via kommunens webbformulär på kommunens hemsida, 
www.sjobo.se. 
 
Blankett skickas in som e-post eller brev till : teknik@sjobo.se eller Sjöbo 
kommun, Tekniska  förvaltningen, 275 00 Sjöbo. 
 
Intresseanmälan handläggs därefter av Mark- och exploatering (MEX) på 
tekniska förvaltningen. 
 

 En inkommen intresseanmälan är inte garanterad att leda till ett 
avtal med kommunen. 

 Adress- och/eller namnändring ska omgående meddelas skriftligen 
till teknik@sjobo.se. 

 Intressenten ska lämna in en korrekt ifylld intresseanmälnings-
blankett/formulär med uppgifter om verksamheten och dess 
ändamål samt  önskemål om tomt och storlek. 

 Skisser som beskriver markens nyttjande och fördelning mellan t.ex. 
byggnadsyta och parkeringsyta. 

 Dokument som beskriver intressentens ekonomiska stabilitet. 
 Intresseanmälan för verksamhetsmark registreras det datum en 

korrekt ifylld intresseanmälningsblankett/formulär inkommer till 
tekniska förvaltningen. 

 
Beredning Kommunens grupp för etableringsfrågor (består av representanter från 

Tekniska förvaltningen – Mark och exploatering, Kommunlednings-
förvaltningen – Tillväxtenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen – 
Strategienheten) bereder ärendet genom att analysera 
intresseanmälningarna utifrån för den specifika marken relevanta kriterier 
 

 Överensstämmelse med planens syfte och målsättning med 
området. 
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 Önskvärda etableringar i Sjöbo kommun. 
 Långsiktighet 
 Genomförbarhet 
 Ekonomisk stabilitet 
 Yteffektivitet - Tomter avstyckas så att områdena i sin helhet får en 

rationell tomtindelning och ett effektivt markutnyttjande. 
 Säkerställande av tillräcklig markreserv för kommande 

verksamheter. 
 Kluster och synergier av likartade verksamheter m.m. 

 
Beredningsarbetet avslutas med en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. 
 

Tilldelning Beslut om marktilldelning fattas i den instans som i enlighet med 
reglemente och delegationsordning äger rätt att fatta beslut. 
 

 Intressenten ansvarar för att kunna svara på kommunens 
markerbjudande eller utskick inom angiven tid på blankett. 

 Efter tilldelning och acceptans från intressenten tecknas 
arrendeavtal för marken under maximalt 12 månader. 
Arrendeavtalet är giltigt först när undertecknande skett av båda 
parter och intressent erlagt arrendeavgift. 

 Under arrendetiden ska intressenten säkra sin finansiering och 
erhållit lagakraft vunnit bygglov. 

 Hopar intressenten av innan arrendetidens utgång eller har inte 
fullgott bygglov förfaller arrendet och ingen arrendeavgift 
återbetalas samt kommunen kan tilldela marken till annan 
intressent. 
 

Avgift  Arrendeavgiften utgör 2% av beräknad köpeskilling. Fullföljer 
intressenten köp av mark enligt de krav som ställs avräknas 
arrendeavgiften på köpeskillingen. 
 

Köp- och 
försäljningsvillkor 

Köpekontrakt upprättas efter att köparen beviljats bygglov och fått 
startbesked. 
 
Efter erlagd köpeskilling utfärds köpebrev som ligger tillgrund för köparens 
lagfartsansökan. 
 
Villkor i köpekontrakt: 

 Köparen får tillträda fastigheten när köpeskillingen är erlagd och 
övriga giltighetsvillkor är uppfyllda. Övriga giltighetsvillkor kan till 
exempel vara att fastighetsbildning ska ha vunnit laga kraft. 

 Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen redovisas. 
I avtalet regleras även när köpeskilling ska erläggas.  

 Byggnadsskyldighet - Vid försäljning av verksamhetsmark gäller i 
regel att den ska bebyggas med en för verksamheten permanent 
byggnad inom två år från tillträdesdagen. Detta krav är viktigt för 
att inte fastigheten ska läggas i byggherrens markreserv.  

 Om inte byggnadsskyldigheten eller andra villkor uppfylls utgår vite.  
 Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan kommunens 

skriftliga godkännande.  
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 För köpekontraktets giltighet krävs att köpeskillingen erläggs inom 
utsatt tid, samt att nödvändig fastighetsbildning vinner laga kraft. 
Även andra giltighetsvillkor kan förekomma. 

 Utöver ovan angivna villkor kan fler läggas till köpekontraktet. 
 

Markpris Kommunfullmäktige beslutar om priset utifrån en extern, oberoende 
värdering eller efter kommunens nerlagda kostnader där priset ska vara 
marknadsmässigt som sätts beroende av den byggrätt som detaljplanen 
medger (avseende byggnadshöjd, byggnadsyta, ändamål). Tillägg för 
reklamlägen kan förekomma. 
  
Markpriset beräknas utifrån antalet kvadratmeter som säljs. I köpeskillingen 
ingår gatukostnader. Byggherren erlägger anslutningsavgift enligt gällande 
VA-taxa. I köpeskillingen ingår inte anslutningsavgift för el, bredband eller 
fjärrvärme. Nödvändig fastighetsbildning ingår inte i markpriset om så inte 
har beslutats vid beslut om markpriset. 
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 1(1)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2021-02-04 2021/48 
 Hid 
 2021.344 

Vård och omsorgsförvaltningen 
Gunilla Lynghed 
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen 
 

   

 
Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ 
LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 
4 2020 
 
Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1§ 4 kap SoL och LSS kvartal 4 2020 
enligt bilaga till protokollet, överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna har skyldighet att till IVO och kommunens revisorer rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom 3 månader eller beslut som avbrutits och inte och inte på 
nytt verkställts inom 3 månader. Till kommunfullmäktige skall nämnden lämna en 
statistikrapport. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. 
 
Den 31 december 2020 fanns 2 ej verkställda beslut äldre än 3 månader. Dessutom 
rapporteras 1 beslut som verkställts mer än 3 månader från beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2020-12-31. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige, Kommunens revisorer 
 
 
Vård och omsorgsförvaltningen 
 
 
Gunilla Lynghed 
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen 
0416-27234  

 

VO 2021/48
2021.344

2021-02-16
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Datum
2021-02-11

Vård och 
omsorgsförvaltningen

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen 31 december 2020

Kön/födelseår typ av bistånd orsak beslutsdag
Kvinna 1947 Särskilt boende Tackat nej 2020-06-17

erbjudande 2020-09-24
Boendesamordnare i kontakt 2021-01-08. Dotter uppger att man vill avvakta, det fungerar ganska 
bra f n, men vill ha kvar beslut

Man 1998 Kontaktperson SoL haft svårt hitta kontaktperson 2020-06-26
som matchat kundens önskemål 

Verkställt 2020-12-01

Avrapportering tidigare rapporterade beslut

Kvinna 1929 Särskilt boende Tackat nej 2 ggr 2020-06-24
erbjudande 2020-07-14, 2020-10-26
verkställt 2021-01-20

Kvinna 1929 Särskilt boende Tackat nej 3 ggr 2020-02-10
erbjudande 2020-05-08, 2020-06-03, 2020-10-06
verkställt 2021-01-04

VO 2021/48

2021-02-11
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS  
31 december 2020  

Kön/födelseår typ av bistånd orsak beslutsdag/avbrott

Man 2006 Korttidsvistelse LSS i form av läger 5 dagar sommaren 2020
Beviljat läger på Bollerup inställt. Ansökt om annat, externt läger 13 dagar, avslag 
som överklagades. Kammarrättens dom bifall läger 5 dagar, utan specifikation var.
Ej hittat annat läger sommaren / hösten 2020, erbjuden korttidsvistelse 5 dygn, 
tackat nej.

Avrapportering tidigare rapporterade beslut

Man 1987 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-04-03
Insatsen återupptagen 2020-11-03

Man 1997 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-05-03
Insats avslutad p g a lönebidragsanställning 2020-09-30

Man 2014 Avlösarservice LSS avbrott 2020-03-26
Familjen och avlösaren har inte kommit överens om tider för avlösning. Familjen 
skall återkomma till handläggaren om hur de vill göra med avlösningen i 
fortsättningen. 
Insats avslutas då beslutet går ut och handläggare inte får kontakt med familjen.
Ringer inte tillbaka trots meddelande på telefonsvarare

2020-11-30
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-23  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 28   Dnr 2021/48 
 
Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 4 2020 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1§ 4 kap SoL och LSS kvartal 4 2020 
enligt bilaga till protokollet, överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet att till IVO och kommunens revisorer rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom 3 månader eller beslut som avbrutits och inte och inte på nytt 
verkställts inom 3 månader. Till kommunfullmäktige skall nämnden lämna en statistikrapport. 
Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. 
 
Den 31 december 2020 fanns 2 ej verkställda beslut äldre än 3 månader. Dessutom 
rapporteras 1 beslut som verkställts mer än 3 månader från beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2020-12-31. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer

VO 2021/48
2021.418

2021-03-05
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

Familjeförvaltningen 
Socialchef Camilla Persson  

  

Statistikrapport: Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Kön/födelseår Typ av bistånd Beslutsdatum Orsaker till att beslutet ej verkställts inom 3 

månader 
 
 

Flicka 2011 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-05-17 Hög arbetsbelastning inom verksamheterna. 
Uppdraget skickades i december. Avvikelserapport 
kommer att upprättas.  

Verkställdes 2020-12-28 

 

Pojke 2017 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-07-22 Hög arbetsbelastning inom verksamheterna samt 
brist i intern kommunikation mellan 
Myndighetsenheten och Råd & stödenheten utifrån 
skickat uppdrag via internpost. Avvikelse är 
upprättad och under utredning. 

 

Pojke 2019 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-07-22 Hög arbetsbelastning inom verksamheterna samt 
brist i intern kommunikation mellan 
Myndighetsenheten och Råd & stödenheten utifrån 
skickat uppdrag via internpost. Avvikelse är 
upprättad och under utredning. 

 

Flicka 2015 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-09-24 Hög arbetsbelastning inom 
öppenvårdsverksamheten. Ärendet har inte kunnat 
fördelas. Avvikelserapport kommer att upprättas. 

 

 

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut 
 
 
- Det finns inga beslut att rapportera. Alla tidigare rapporterade ej verkställda beslut är verkställda. 

 
 
 

Datum  
2021-01-11  
  
  

 

FAM 2020/87
2021.270

2021-02-03
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

"6 h § Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
   Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 
då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
   Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal. Lag (2006:495)."
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Familjenämnden 2021-01-28  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 9   Dnr 2020/87 
 
Kvartalsrapport - ej verkställda beslut 2020 
 
Familjenämndens beslut 
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 4 2020 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Sammanfattning 
Familjenämnden ska en gång per kvartal till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 
över gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader eller beslut som avbrutits och 
inte på verkställts inom tre månader. 
 
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden 
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 4 2020 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport ej verkställda beslut kv 4 2020 
Arbetsutskottets beslutsförslag 2021-01-19 § 6 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

FAM 2020/87
2021.268

2021-02-03

149



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-03-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2020/147

Överföring av investeringsmedel till 2021

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsbudget på sammanlagt 15 700 000 kronor överförs från 2020 till 2021 enligt 

bilaga.
2. Utökningen av investeringsbudgeten för 2021 klaras inom nuvarande kassaflöde.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut den 21 januari 2021 ansökt hos kommunstyrelsen om 
överföring av investeringsbelopp enligt förvaltningens förslag.

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås kommunfullmäktige 
överföra investeringsbudget på sammanlagt 15 700 000 kronor från 2020 till 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2 mars 2021 § 64
Tjänsteskrivelse 2021-02-22
Beslutsbilaga
Tekniska nämndens beslut 21 januari 2021 § 7
Tekniska nämndens beslut 19 november 2020 § 98
Förslag till tekniska nämnden, omföring investeringsmedel

Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2020/147

Överföring av medel till 2021 för färdigställande av Silogatan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Investeringsbudget på sammanlagt 15 700 000 kronor överförs från 2020 till 2021 enligt 

bilaga.
2. Utökningen av investeringsbudgeten för 2021 klaras inom nuvarande kassaflöde.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut den 21 januari 2021 ansökt hos kommunstyrelsen om 
överföring av investeringsbelopp enligt förvaltningens förslag.

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås kommunfullmäktige 
överföra investeringsbudget på sammanlagt 15 700 000 kronor från 2020 till 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-22
Beslutsbilaga
Tekniska nämndens beslut 21 januari 2021 § 7
Tekniska nämndens beslut 19 november 2020 § 98
Förslag till tekniska nämnden, omföring investeringsmedel

Fullmäktiges beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Familjenämnden
Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden
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Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Begäran om överföring av investeringsmedel till år 2021.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Överföra investeringsbudget på sammanlagt 15,7 mnkr från 2020 till 2021 enligt bilaga. 
2. Utökningen av investeringsbudgeten för 2021 klaras inom nuvarande kassaflöde.

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har kommunen investerat 59,3 mnkr, vilket ska jämföras med budgeten som var 
77,1 mnkr. Från att perioden 2010–2012 ha förbrukat 37–45 procent av den årliga 
investeringsbudgeten har förbrukningen ökat år från år för att år 2016 uppgå till drygt 70 
procent. År 2017 (54 procent) och år 2018 (46 procent) bröts den positiva trenden. År 2020 har 
förbrukningen åter igen ökat och uppgår till 77 procent av investeringsbudgeten. God 
ekonomisk styrning förutsätter att budgeterade investeringar genomförs enligt tidplan.

Av kommunens finansiella målsättningar framgår att för den skattefinansierade verksamheten 
ska nettoinvesteringarna inte överstiga avskrivningarna plus resultatet. Målsättningen som anges 
i budget 2021 mäts som ett genomsnitt över fyra år. För 2021 undantas investeringar i 
exploateringsverksamheten från målsättningen. Om investeringsutrymmet är större än netto-
investeringarna innebär det att investeringarna inte behöver lånefinansieras utan kan finansieras 
helt av överskott i verksamheten. 

För perioden 2018-2021 uppnås målsättningen då investeringsutrymmet sammanlagt under de 
fyra åren överstiger investeringsnivån med 19,7 mnkr.

Tabell 1 : skattefinansierade investeringar och investeringsutrymme exklusive 
exploatering (2021).

Mnkr
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2018-
2021

Investeringsutrymme 13,3 35,3 54,6 33,9 137,1
Nettoinvesteringar* 39,7 28,3 23,2 26,2 117,4

I riktlinjerna till resultatutjämningsreserv (RUR) förtydligas kommunens övergripande 
finansiella mål, där ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning, genom 
målsättningen:
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• Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten ska fullt ut självfinansieras. För den 
avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten kan undantag göras efter en bedömning av 
hur taxenivåerna påverkas.

I budget 2021 planeras ingen upplåning på grund av investeringsnivån även om det totala 
investeringsutrymmet (avskrivningar plus åretsresultat) understiger investeringarna med drygt 25 
mnkr. Investeringarna bedöms istället finansieras med egna medel. 

I riktlinjerna för ekonomistyrning anges att i de fall investeringsprojekt inte startas och 
budgeten därmed inte ianspråktages det år som det finns upptaget i budgeten, måste nämnden 
ansöka om nytt investeringsbelopp, för att genomföra investeringen. Vidare anges att projekt 
som ingår i ramen för mindre investeringar ombudgeteras endast i undantagsfall.

Tekniska nämnden har i skrivelse TN § 7/2021 begärt att till 2021 få överföra sammanlagt 11,4 
mnkr netto i investeringsmedel avseende avgiftsfinansierad verksamhet och 
exploateringsverksamhet. Begärt belopp och projekt framgår av bilaga.

Tekniska nämnden har avseende teknisk avgiftsfinansierad verksamhet begärt överföring av 
projekten säkra dricksvattenförsörjningen i Äsperöd samt ombyggnad Heingevaccum. 
Investeringsavvikelsen för avgiftsfinansierad verksamhet var +8,7 mnkr, vilket är 1,8 mnkr mer 
än begärd överföring. Orsakerna till förseningarna som anges är bland annat att Heeingevaccum 
prioriterats bort på grund av tidsbrist.

Vidare har tekniska nämnden begärt att inom exploateringsverksamheten få överföra sammanlagt 
1,0 mnkr inom projekten Exploatering Bränneriet samt Sjöbo Väst, handelsområde, södra. 
Begäran motsvarar den totala avvikelsen inom exploateringsverksamheten. När det gäller 
Bränneriet har detaljplanen vunnit laga kraft efter årsskiftet.

Avseende skattefinansierad teknisk verksamhet har tekniska nämnden begärt att få överföra 3,5 
mnkr avseende Jakobsgatan/Silogatan, vilket motsvarar hela det budgeterade beloppet för detta 
projekt 2020. Projektet har inte haft några utgifter 2020. Ett sent beslut om tilldelning innebär 
att Jakobsgatan/Silogatan genomförs 2021.

Förslaget i skrivelse till vård- och omsorgsnämnden är att nämnden begär att få överföra 2,3 
mnkr avseende investeringsprojektet utbyte av trygghetslarm samt 0,8 mnkr avseende buss till 
verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Nämnden kommer att behandla begäran 
om överföring på sitt sammanträde i februari. 

Motivering i förslaget till beslut är att inget inköp av trygghetslarm gjorts då de avvaktar 
kommungemensam upphandling som skulle varit klar i juni 2020. Projektet är en del av 
nämndens investeringsram för både äldreomsorgen (1,9 mnkr) och verksamheten för personer med 
funktionsnedsättning (0,4 mnkr). Avseende inköpet av bussen har upphandlingsprocessen varit 
tvungen att göras om. Begärda överföringar, som framgår av bilaga, motsvarar överskottet i 
respektive investeringsram. 

Förslag i skrivelse till familjenämnden är att nämnden begär att få överföra 1,2 mnkr avseende 
investeringsprojektet fordon vid Malenagymnasiet, vilket är en del av verksamhetens 
investeringsram. Fordonet levererades efter årsskiftet. Nämnden kommer att behandla begäran 
om överföring på sitt sammanträde i februari. Begärd överföring, som framgår av bilaga, 
motsvarar överskottet i investeringsramen. 
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Sammanlagt begär nämnderna att få överföra 15,7 mnkr. Avseende avgiftsfinansierad 
verksamhet bedöms hela beloppet på 7,9 mnkr kunna överföras i enlighet med regelverket som 
anger undantag om att investeringar ska vara självfinansierade kan göras efter en bedömning av 
hur taxenivåerna påverkas. Det kan konstateras att begärda överföringar av investeringsmedel 
avseende skattefinansierad verksamhet (4,7 mnkr) understiger investeringsutrymmet för 2021 
(19,7 mnkr) enligt de målsättningar som kommunfullmäktige fastställt. Begärd överföring av 
exploateringsinvesteringar motsvarar överskottet 2020. 

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus Jörgen Persson
Ekonomichef Budgetchef

Inkomna handlingar: Beslut i Tekniska nämnden (TN § 7/2021)

Delges
Ekonomiavdelningen
Vård- och omsorgsnämnden
Familjenämnden
Tekniska nämnden
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Tabell: Äskade överföringar

Projekt
Avvikelse 

2020
(mnkr)

Begärd 
överföring

(mnkr)

Överföring 
(mnkr)

Tekniska nämnden
Teknisk avgiftsfinansierad verksamhet
Säkra dricksvattenförsörjningen i Äsperöd 4,3 4,3 4,3
Ombyggnad Heingevaccum 2,6 2,6 2,6
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 6,9 6,9 6,9

Exploateringsinvesteringar
Exploatering Bränneriet, projektering och 
utförande

0,6 0,6 0,6

Sjöbo Väst, handelsområde, södra 0,4 0,4 0,4
Summa exploateringsverksamhet 1,0 1,0 1,0

Teknisk skattefinansierad verksamhet
Jakobsgatan/Silogatan 3,5 3,5 3,5

Summa tekniska nämnden 11,4 11,4 11,4

Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning
Investeringsram 1,2 1,2 1,2

Äldreomsorg
Investeringsram 1,9 1,9 1,9
Summa vård- och omsorgsnämnden 3,1 3,1 3,1

Familjenämnden
Gymnasieverksamheten
Investeringsram 1,2 1,2 1,2

SUMMA 15,7 15,7 15,7

155



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2020-11-19  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 98   Dnr 2020/246 
 
Överföring av medel till 2021 för färdigställande av Silogatan 
 
Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden vill till kommunfullmäktige flagga upp för att 
investeringsprojektet Färdigställande av Silogatan och Jakobsgatan inte kommer 
att hinna slutföras under innevarande år. Projektet räknas som ett mindre 
investeringsprojekt där medel normalt inte får överföras mellan åren.  

 
På grund av förseningar utanför nämndens påverkan begär nämnden redan nu 
om att återstående projektmedel får överföras till budget 2021. 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 om tilläggsanslag till tekniska 
nämnden för projektet Färdigställande av Silogatan och Jakobsgatan, kv Viljan. 
En entreprenör är tilldelad och projektet är påbörjat. På grund av sen byggstart 
kommer projektet inte att hinna slutföras under 2020. Tekniska nämnden 
ansöker därför om att överföra investeringsmedel för projektet till 2021. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 23 september 2020 § 114 
 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-01-21  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 7   Dnr 2019/82 
 
Överföring av investeringsmedel 2020-2021 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen om överföring av 
investeringsbelopp enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning 

Enligt investeringspolicy för Sjöbo kommun måste tekniska nämnden ansöka 
om överföring av investeringsbelopp till 2021 för de projekt som inte startats 
eller färdigställts under 2020. Ansökan ska vara ekonomiavdelningen tillhanda 
senast 15 februari 2021. 

 
Investeringsprojekten är klassificerade som större projekt och har en totalutgift 
på mer än fem miljoner kronor. Det är för den tekniska avgiftsfinansierade 
verksamheten och tekniska skattefinansierad verksamheten projekten avser: 

 
1. Utbyggnad Heingevaccum  
2. Säkra dricksvattenförsörjningen i Äsperöd 
3. Sjöbo Väst, handelsområde, södra 
4. Exploatering Bränneriet, projektering och utförande. 
5. Jakobsgatan/Silogatan. 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till ansökan om ombudgetering av anslag från 2020 till 2021. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen

TNN 2019/82
2021.145

2021-01-26
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Ansökan om ombudgetering av anslag från 2020 till 2021 –
Investeringsbudget. 
 
 
Nämndens förslag 

Ansvar Kto V-het Akt Proj Budget 
2020 

Kvarvarande 
Budget 

Projekt 
 

             
13600 40 8651 203 530 4 500 4 300 Utbyggnad Heingevaccum 
13600 40 8652 202 828 21 200 2 600 Säkra dricksvattenförsörjningen i 

Asperöd 
13000 40 8001 

 
578 5 000 400 Sjöbo Väst, handelsområde, 

södra 
13000 40 8151 

 
579 8 00 650 Exploatering Bränneriet, 

projektering och utförande. 
13300 40 2499   583 3 500 3 500 Jakobsgatan/Silogatan 
SUMMA TOTALT 

  
35 000 11 450 

 

 

Utbyggnad Heingesvaccum:  

Projektering av ombyggnation av Heinges avloppsanläggning är påbörjad men inte helt färdig. På 
grund av tidsbrist (prioriteringar) har arbetet inte genomförts under 2020 utan förhoppningsvis kan 
projektet fortsätta med en upphandlad entreprenad under 2021. 

Säkra dricksvattenförsörjningen i Asperöd:  

Entreprenaden är pågående och avslutas under 2021. Medel som inte nyttjats under 2020 kommer 
därför att behövas för att slutföra projektet under 2021.  

Sjöbo Väst, handelsområde, södra:  

Återstående arbete med cirkulationsplatsen  samt kvarvarande fakturering av utfört arbete, 
asfaltering av topp bör helst ske när väderleken är varmare för ett bra resultat 

Exploatering Bränneriet, projektering och utförande:  

Projekteringen pågår, detaljplanen vann lagakraft efter årsskiftet.  

Jakobsgatan/Silogatan:  

På grund av sent beslut om tilldelning av medel behöver delar av arbetet utföras under 2021. 

TNN 2019/82
2021.147

2021-01-26
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-03-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2021/14

Utbetalning av partistöd 2021

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunalt partistöd för 2021 betalas ut enligt följande:
 

Partier Grundstöd Mandat Mandatstöd Summa
Centerpartiet 11 043   5   55 215   66 258   
Kristdemokraterna 11 043   3   33 129   44 172   
Liberalerna 11 043   1   11 043   22 086   
Miljöpartiet 11 043   1   11 043   22 086   
Moderaterna 11 043   13   143 559   154 602   
Sjöbopartiet 11 043   2   22 086   33 129   
Socialdemokraterna 11 043   8   88 344   99 387   
Sverigedemokraterna 11 043   14   154 602   165 645   
Vänsterpartiet 11 043   2   22 086   33 129   
Summa 99 387   49   541 107 640 494

2. Partierna ska senast den 30 juni 2022 lämna en skriftlig redovisning till kommunstyrelsen 
som visar att partistödet för 2021 har använts för det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport.

Sammanfattning
Partistöd utbetalas årligen av kommunala medel till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige, i enlighet med enligt bestämmelserna i kommunallagen 4 kap 29 §. 

Kommunstyrelsen har i beslut den 27 januari 2021 godkänt de inlämnade redovisningarna och 
granskningsrapporterna för det utbetalade partistödet 2019. Därmed ska partistöd för 2021 
betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Beräkningsgrunderna för partistödet framgår av en tjänsteskrivelse från 
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 28 februari 2021
Kommunstyrelsens beslut den 27 januari 2021 § 9

Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Gruppledarna för de i beslutet nämnda partierna
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2021/14

Utbetalning av partistöd 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunalt partistöd för 2021 betalas ut enligt följande:
 

Partier Grundstöd Mandat Mandatstöd Summa
Centerpartiet 11 043   5   55 215   66 258   
Kristdemokraterna 11 043   3   33 129   44 172   
Liberalerna 11 043   1   11 043   22 086   
Miljöpartiet 11 043   1   11 043   22 086   
Moderaterna 11 043   13   143 559   154 602   
Sjöbopartiet 11 043   2   22 086   33 129   
Socialdemokraterna 11 043   8   88 344   99 387   
Sverigedemokraterna 11 043   14   154 602   165 645   
Vänsterpartiet 11 043   2   22 086   33 129   
Summa 99 387   49   541 107 640 494

2. Partierna ska senast den 30 juni 2022 lämna en skriftlig redovisning till kommunstyrelsen 
som visar att partistödet för 2021 har använts för det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport.

Sammanfattning
Partistöd utbetalas årligen av kommunala medel till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige, i enlighet med enligt bestämmelserna i kommunallagen 4 kap 29 §. 

Kommunstyrelsen har i beslut den 27 januari 2021 godkänt de inlämnade redovisningarna och 
granskningsrapporterna för det utbetalade partistödet 2019. Därmed ska partistöd för 2021 
betalas ut till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Beräkningsgrunderna för partistödet framgår av en tjänsteskrivelse från 
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 28 februari 2021
Kommunstyrelsens beslut den 27 januari 2021 § 9

Fullmäktiges beslut skickas till
Gruppledarna för samtliga i kommunfullmäktige representerade partier
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-02-28 2021/14

 

Kommunledningsförvaltningen
Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse, utbetalning av partistöd 2021

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunalt partistöd för 2021 betalas ut i förskott enligt följande:

 
Partier Grundstöd Mandat Mandatstöd Summa
Centerpartiet 11 043   5   55 215   66 258   
Kristdemokraterna 11 043   3   33 129   44 172   
Liberalerna 11 043   1   11 043   22 086   
Miljöpartiet 11 043   1   11 043   22 086   
Moderaterna 11 043   13   143 559   154 602   
Sjöbopartiet 11 043   2   22 086   33 129   
Socialdemokraterna 11 043   8   88 344   99 387   
Sverigedemokraterna 11 043   14   154 602   165 645   
Vänsterpartiet 11 043   2   22 086   33 129   
Summa 99 387   49   541 107 640 494

2. Partierna ska senast den 30 juni 2022 lämna en skriftlig redovisning till 
kommunstyrelsen som visar att partistödet för 2021 har använts för det ändamål som 
anges i 4 kapitlet 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas en 
granskningsrapport.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Sjöbo kommuns regler om kommunalt partistöd ska fullmäktige årligen besluta att 
betala ut partistöd till de partier vars redovisning och granskningsrapporter för tidigare års 
partistöd har godkänts av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 27 januari 2021 § 9

Ärendet
Enligt regler för kommunalt partistöd i Sjöbo kommun ska partierna årligen lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 
kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Redovisning och granskningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast sex månader 
efter redovisningsperiodens slut, dvs. den 30 juni 2020 för partistöd som har erhållits för 
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2019. Har redovisning inte inkommit inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.

I reglementet har storleken på partistödet 2014 fastställts till 10 171 kronor per parti och år 
i grundstöd och 8 137 kronor per mandat och år i mandatstöd. Beloppen ska räknas upp 
varje år med konsumentprisindex (KPI). Januari 2014, då KPI uppgick till 311,39, ska 
användas som basmånad vid beräkningen.

KPI för januari 2021 har av Statistikmyndigheten SCB fastställts till 338,09. Storleken på 
grundstödet för 2021 ska alltså utgöra 10 171 × 338,09 / 311,39 ≈ 11 043 kr. Mandatstödet 
för 2021 beräknas på motsvarande sätt till 8 137 × 338,09 / 311,39 ≈ 8 835 kr.

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in sina 
redovisningar och granskningsrapporter för 2019 års partistöd inom föreskriven tid. 
Kommunstyrelsen har i beslut den 27 januari 2021 godkänt de inlämnade redovisningarna 
och granskningsrapporterna. Därmed ska partistöd betalas ut till samtliga partier som är 
representerade i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till 
Gruppledarna för samtliga i kommunfullmäktige representerade partier

Kommunledningsförvaltningen

Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare
0416-275 34 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2020/36

Redovisning av partistöd 2019

Kommunstyrelsens beslut
Partiernas redovisningar och granskningsintyg för partistöd 2019 godkänns och läggs till 
handlingarna.

Sammanfattning
Enligt regler för kommunalt partistöd i Sjöbo kommun ska partierna årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Redovisning och granskningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast sex månader 
efter redovisningsperiodens slut, dvs. den 30 juni 2020 för partistöd som erhållits för 2019. 
Har redovisning inte kommit in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande 
år.

Beslutsunderlag
Partiernas redovisningar av erhållet partistöd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021 § 9

Beslutet skickas till
Gruppledare för samtliga partier representerade i kommunfullmäktige
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-02-17

§ 33 Dnr 2020/282

Reduktion av tomtpris på fastigheter med invasiva växtarter

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Fastigheterna Sjöbo Virket 2 och Sjöbo Virket 3 får inte säljas förrän de genom kommunens 
försorg har sanerats från parkslide.

Lars Lundberg (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut den 25 februari 2009, § 16, fastställt tomtpriset för 
fastigheter i Sjöbo Väst till 295 kr/m2 för tomtmark för bostadsändamål och 200 kr/m2 för 
tomtmark för verksamhetsändamål.

I en tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen daterad 29 oktober 2020 föreslås tekniska 
nämnden föreslå kommunfullmäktige att reducera tomtpriset för två utpekade kommunala 
fastigheter sedan den invasiva växtarten parkslide återfunnits på tomterna.

Tekniska nämnden föreslog i beslut 19 november 2020 kommunfullmäktige att ge tekniska 
nämnden ett generellt bemyndigande att reducera tomtpriser med 10 procent i de fall parkslide 
påträffas på fastigheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 februari 2021 att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Förslag till beslut på mötet 
André af Geijerstam (SD) yrkar, med instämmande av Cecilia Olsson Carlsson (S), Lars 
Lundberg (KD) och Magnus Weberg (M), att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastigheterna Sjöbo Virket 2 och Sjöbo Virket 3 inte får säljas 
förrän de genom kommunens försorg har sanerats från parkslide.

Lars Lundberg (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att 
inga fastigheter med invasiva växtarter får säljas utan att dessa först har sanerats.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer André af Geijerstams (SD) yrkande mot Lars Lundbergs (KD) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt André af Geijerstams (SD) förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 10 februari 2021 § 32
Tekniska nämndens beslut 19 november 2020 § 97
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 29 oktober 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10

§ 32 Dnr 2020/282

Reduktion av tomtpris på fastigheter med invasiva växtarter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen föreslås tekniska nämnden föreslå 
kommunfullmäktige att reducera tomtpriset för två utpekade kommunala fastigheter sedan 
den invasiva växtarten parkslide återfunnits på tomterna. 

Tekniska nämnden föreslog i beslut 19 november 2020 kommunfullmäktige att ge tekniska 
nämnden ett generellt bemyndigande att reducera tomtpriser med 10 % i de fall parkslide 
påträffas på fastigheten.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 19 november 2020 § 97
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 29 oktober 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2020-11-19  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 97   Dnr 2020/612 
 
Önskemål om reducerat tomtpris på fastigheterna Virket 2 och 3 
 
Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden bedömer att det är motiverat att reducerar tomtpriserna för 
fastigheterna Virket 2 och Virket 3 på grund av förekomsten av Parkslide. Detta 
innebär ett avsteg från gällande bestämmelser, som endast kan beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande reduktion 
av tomtpriset enligt följande: 
 
Tekniska nämnden ges mandat att besluta om reducerat tomtpris med 10 % i de 
fall när det förekommer Parkslide på kommunal tomt vid försäljningstillfället. 
 
Tomter försäljes i befintligt skick och reducering innebär att köparen inte kan 
ställa vidare krav på Sjöbo kommun för förekomst av Parkslide på fastigheten.  
Som ytterligare krav för reducering av tomtpriset gäller att köparen ska 
dokumentera och redovisa hur bekämpning utförts. 
 
För fastigheten Virket 2 innebär 10 % reducering en avräkning på tomtpriset med 
38 704 kr. 
För fastigheten Virket 3 innebär 10 % reducering en avräkning på tomtpriset med 
40 120 kr. 

 
Sammanfattning 

Intressenter till de kommunala tomterna Virket 2 och 3 på exploateringsområde 
Sjöbo Väst etapp 1 har inkommit med önskemål om reducerat tomtpris på grund 
av förekomst av den invasiva och svårbekämpade växten parkslide på tomterna. 

 
Parkslide är en invasiv växt som är svårbekämpad och kan innebära framtida 
problem för fastighetsägaren. Sedan tekniska förvaltningen fick kännedom om 
förekomsten av växten på fastigheterna har bekämpning utförts enligt 
Naturvårdsverkets rekommendationer, detta är en lång process som kan ta år 
innan effekt uppnås. Alla intressenter informeras om förekomsten av parkslide vid 
diskussion om reservation av tomterna. 
 
Normalt säljer kommunen tomter i befintligt skick och köpare övertar ansvar för 
tomten vid tillträdet. Tomtpriset för tomter på Sjöbo Väst etapp 1 och 2 är 
fastställt av kommunfullmäktige till 295 kr/kvm.  
 
Efter att anskaffningsvärdet och investeringsbidraget räknats bort på från 
försäljningspriset genererar tomterna, med gällande tomtpris, ett överskott om 
drygt 275 000 kr. Detta ger att det finns ett möjligt utrymme för reduktion inom 
befintlig prissättning. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2020-11-19  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat, § 17 2015-03-25, om reduktion av 
tomtpris för tomter där del av tomtmarken räknades bort från prisberäkningen på 
grund av gemensam skafttomt till infart. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 oktober 2020 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2015 § 17 

 
Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige
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 1(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-10-29 2020/612 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Jesper Andersson 
Förvaltningschef 
0416-27 152 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Önskemål om reducerat tomtpris på fastigheterna               
Virket 2 och 3 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden bedömer att det är motiverat att reducerar tomtpriserna för fastigheterna 
Virket 2 och Virket 3 på grund av förekomsten av parkslide . Detta innebär ett avsteg från 
gällande bestämmelser, som endast kan beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande reduktion av 
tomtpriset: 
Tomtpriset för fastigheterna Virket 2 och Virket 3 ska reduceras med 15 000 kr per tomt, 
vilket motsvarar frånräkning av ca 50 kvm, med hänsyn till förekomsten av parkslide på 
fastigheterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Intressenter till de kommunala tomterna Virket 2 och 3 på exploateringsområde Sjöbo Väst 
har inkommit med önskemål om reducerat tomtpris på grund av förekomst av den invasiva 
och svårbekämpade växten parkslide på tomterna. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 oktober 2020 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2015 § 17, bifogas ej 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
Intressenter till de kommunala tomterna Virket 2 och 3 på exploateringsområde Sjöbo Väst 
etapp 1 har inkommit med önskemål om reducerat tomtpris på grund av förekomst av den 
invasiva och svårbekämpade växten parkslide på tomterna. 

 
Parkslide är en invasiv växt som är svårbekämpad och kan innebära framtida problem för 
fastighetsägaren. Sedan tekniska förvaltningen fick kännedom om förekomsten av växten 
på fastigheterna har bekämpning utförts enligt Naturvårdsverkets rekommendationer, detta 
är en lång process som kan ta år innan effekt uppnås. Alla intressenter informeras om 
förekomsten av parkslide vid diskussion om reservation av tomterna. 
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 2(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

Normalt säljer kommunen tomter i befintligt skick och köpare övertar ansvar för tomten 
vid tillträdet. Tomtpriset för tomter på Sjöbo Väst etapp 1 och 2 är fastställt av 
kommunfullmäktige till 295 kr/kvm.  
 
Efter att anskaffningsvärdet och investeringsbidraget räknats bort på från försäljningspriset 
genererar tomterna, med gällande tomtpris, ett överskott om drygt 275 000 kr. Detta ger att 
det finns ett möjligt utrymme för reduktion inom befintlig prissättning. 

 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat, § 17 2015-03-25, om reduktion av tomtpris för 
tomter där del av tomtmarken räknades bort från prisberäkningen på grund av gemensam 
skafttomt till infart. 
 
 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson   
Förvaltningschef   
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-03-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2020/286

Försäljning av del av Grimstofta 2:94 till Notarien 6

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunen försäljer den del av kommunens fastighet Sjöbo Grimstofta 2:94 som löper 
mellan Sjöbo Notarien 5 och Sjöbo Notarien 6, motsvarande cirka 247 kvadratmeter, till ett 
pris av 150 kr per kvadratmeter till Malin Olofsson.

Köparen står för alla kostnader förenade med köpet, såsom förrättningskostnader hos 
lantmäteriet. 
Sjöbo kommuns rättigheter för VA-ledningar och tillträde till fastigheten ska skrivas in i 
lantmäteriförrättningen.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra försäljningen.

Sammanfattning
Malin Olofsson har anmält intresse att förvärva del av kommunens fastighet Grimstofta 2:94.
Tekniska nämnden har i beslut den 3 december 2020 tillstyrkt försäljningen.

I ett värdeutlåtande inkommet den 17 februari 2021 fastställs fastighetens marknadsvärde till 
mellan 20 000 och 30 000 kr.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 3 december 2020 § 103
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 november 2020 
Förfrågan daterad 5 oktober 2020
Värdeutlåtande inkommet 17 februari 2021

Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Tekniska nämnden
Malin Olofsson
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2020/286

Försäljning av del av Grimstofta 2:94 till Notarien 6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunen försäljer den del av kommunens fastighet Sjöbo Grimstofta 2:94 som löper mellan 
Sjöbo Notarien 5 och Sjöbo Notarien 6, motsvarande cirka 247 kvadratmeter, till ett pris av 150 kr 
per kvadratmeter till Malin Olofsson.

Köparen står för alla kostnader förenade med köpet, såsom förrättningskostnader hos lantmäteriet. 
Sjöbo kommuns rättigheter för VA-ledningar och tillträde till fastigheten ska skrivas in i 
lantmäteriförrättningen.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra försäljningen.

Sammanfattning
Malin Olofsson har anmält intresse att förvärva del av kommunens fastighet Grimstofta 2:94.
Tekniska nämnden har i beslut den 3 december 2020 tillstyrkt försäljningen.

I ett värdeutlåtande inkommet den 17 februari 2021 fastställs fastighetens marknadsvärde till 
mellan 20 000 och 30 000 kr.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 3 december 2020 § 103
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 november 2020 
Förfrågan daterad 5 oktober 2020
Värdeutlåtande inkommet 17 februari 2021

Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Tekniska nämnden
Malin Olofsson
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I !I Länsförsäkringar 
liil Fastighetsförmedling 

Värdeutlåtande 

VÄRDERINGEN AVSER 

ADRESS 

Uppdragsgivare 

(säljare) 

Värdetidpunkt 

Värderingsändamål 

Tomt 

Taxeringsvärde 

Beskrivning 

Värderingsmetod 

Marknadsvärde 

Värdering utförd av 

Bilagor 

TS-004388 

Fastigheten Sjöbo Del av Grimstofta 2:94 
Rättsgatan 24, 27532 Sjöbo 

SJÖBO KOMMUN, 212000-1090 
27580 SJÖBO 
Andel: 1/1 

2021-02-17 

Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet, dvs. det mest troliga priset vid 
en normal försäljning, med sedvanligt med tid till förfogande, på öppna marknaden vid 
värderingstidpunkten. Detta som underlag för kreditprövning av bank. 

(72 888 m2), 238 kvm efter förättningen 

Ej åsatt 

Blivande tomt om 238 kvm belägen mellan fastigheterna Sjöbo Notarien 5 och 6. 
Se kartskiss. 

Utöver fastighetsmäklarens kunskap och erfarenhet om orten och det nu aktuella läget på 
fastighetsmarknaden har ortsprismetoden använts som underlag till detta värdeutlåtande. 

Kort om ortsprismetoden - Statistik på tidigare försäljningar av likartade objekt på orten 
jämförs både direkt, men även i relation till faktorer som påverkar värdet I.ex. storlek, läge 
och standard. Vanliga nyckeltal som används är genomsnittspris, genomsnittspris per m2 

och genomsnittet av priset genom taxeringsvärdet (K/T-värdet). I jämförelsen justerar man 
med utvecklingen på den lokala marknaden sedan det jämförda köpet. 

Marknadsvärdet har vid värdetidpunkten bedömts till: 

T JUGOFEMTUSEN KRONOR 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Sjöbo 
Sjöbo dea 17feb'"'

'.
; 2021 

� 

Th�ffc;,;,.�ä";;;···�·�·· 

• Kopia tomtkarta

25 000 KR 

+/- 5 000 KR 

Sida 1 av 1 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Sjöbo 
Gamla Torg 4 

Telefon: 0416-77 99 70 
www.lansfast.se/sjobo 
sjobo@lansfast.se 

Org.nr: 556881-3504 

275 30 Sjöbo 
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Standardkartan november 27, 202( 

Förslag försäljning mark till Notarien 6 50 

1: 1 006 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2020-12-03  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 103   Dnr 2020/580 
 
Försäljning av del av Grimstofta 2:94 till Notarien 6 
 
Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sälja del av 
kommunens fastighet Grimstofta 2:94, motsvarande ca 247 kvadratmeter, och att 
tomtpriset ska vara 150 kr per kvadratmeter till fastighetsägarna till Notarien 6. 
 
Köparen står för alla övriga kostnader förenade med köpet t ex 
förrättningskostnader hos lantmäteriet. 
 
Sjöbo kommuns rättigheter för VA-ledningar och tillträde till fastigheten skall 
inskrivas i lantmäteriförrättningen. 

 
Sammanfattning 

Fastighetsägarna till Notarien 6 i Sjöbo har inkommit med önskemål om att få 
förvärva del av kommunens fastighet Grimstofta 2:94. Det aktuella området 
utgörs av en markremsa mellan Notarien 5 och Notarien 6 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 november 2020 
Förfrågan från fastighetsägaren daterat 5 oktober 2020 
Detaljplan 393 antagen av kommunfullmäktige 30 september 1977, § 177 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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 1(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-25 2020/580 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Jesper Andersson 
Förvaltningschef 
0416-27 152 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Försäljning av del av Grimstofta 2:94 till Notarien 6  
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sälja del av kommunens 
fastighet Grimstofta 2:94, motsvarande ca 247 kvadratmeter, och att tomtpriset ska vara 
150 kr per kvadratmeter till fastighetsägarna till Notarien 6. 
 
Köparen står för alla övriga kostnader förenade med köpet t ex förrättningskostnader hos 
lantmäteriet. 
 
Sjöbo kommuns rättigheter för VA-ledningar och tillträde till fastigheten skall inskrivas i 
lantmäteriförrättningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna till Notarien 6 i Sjöbo har inkommit med önskemål om att få förvärva del 
av kommunens fastighet Grimstofta 2:94. Det aktuella området utgörs av en markremsa 
mellan Notarien 5 och Notarien 6 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 november 2020 
Förfrågan från fastighetsägaren daterat 5 oktober 2020 
Detaljplan 393 antagen av kommunfullmäktige 30 september 1977, § 177 (bifogas ej) 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
Fastighetsägaren till Notarien 6 har inkommit med önskemål om att förvärma markområdet 
mellan Notarien 5 och Notarien 6 i Sjöbo. Området är i dag en del av kommunens fastighet 
Grimstofta 2:94 och utgör ca 247 kvadratmeter. Kommunala VA-ledningar går över 
markområdet. I en försäljning ska kommunens rättigheter för VA-ledningar och tillträde 
till marken för drift och underhåll av dem samma inskrivas. 
 
Marken är detaljplanelagd, detaljplan 393 antagen av kommunfullmäktige 30 september 
1977, § 177. Aktuellt område har beteckningen BF – område för bostadsändamål. 
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 2(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

Kommunal tomtmark på Grimstofta säljs i dag för 225 kr/kvadratmeter, på grund av 
intrånget från VA-ledning som begränsar användningen av marken föreslås markpriset till 
150 kr/kvadratmeter vid en försäljning. 
 
 
Kartskiss över aktuellt område markerat med rött raster. 

 
 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson   
Förvaltningschef   
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From:                                 Malin Olofsson
Sent:                                  Mon, 5 Oct 2020 11:55:47 +0200
To:                                      teknik
Subject:                             Tomt

Hej!
Jag skulle vilja förvärva tomtremsan mellan Notarien 5 och Notarien 6 i Sjöbo tätort. 
Detta för att vi behöver kunna ställa vår släp/husvagn vid sidan om vår fastighet. 
Tacksam om ni återkommer med tomtpris. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Malin Olofsson 
Tekniska Förvaltningen 
Sjöbo Kommun 
Vxl 0416-270 00 
Tfn 0416-271 53 
E-post kundtjanstteknik@sjobo.se 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-03-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2020/287

Försäljning av del av Sjöbo 6:119 till Stenänga förskola

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Sjöbo kommun försäljer del av sin fastighet Sjöbo 6:119 enligt karta i ärendet, motsvarande 
cirka 1 000 kvadratmeter, till ett pris av 150 kr per kvadratmeter till Stenänga förskola 
ekonomisk förening (716439-7080).

Köparen står för ansökan om förrättning hos lantmäteriet och kostnader i samband med 
denna.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra försäljningen. 

Ulrika Axelsson (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Fastighetsägaren till fastigheten Sjöbo 6:124, Stenänga förskola ekonomisk förening, har 
inkommit med önskemål om att få förvärva del av Sjöbo kommuns fastighet Sjöbo 6:119. 
Tekniska nämnden har i beslut 2020-12-03 tillstyrkt ansökan.

I ett värdeutlåtande inkommet den 17 februari 2021 fastställs fastighetens marknadsvärde till 
mellan 125 000 och 175 000 kronor.

Ulrika Axelsson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Camilla Osterman (C) inträder i 
hennes ställe.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Lundberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 3 december 2020 § 104
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 25 november 2020
Förfrågan från Stenänga förskola ekonomisk förening 23 november 2020
Karta över markområde
Värdeutlåtande 17 februari 2021

Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Tekniska nämnden
Stenänga förskola ekonomisk förening
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2020/287

Försäljning av del av Sjöbo 6:119 till Stenänga förskola

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Sjöbo kommun försäljer del av sin fastighet Sjöbo 6:119 enligt karta i ärendet, motsvarande 
cirka 1 000 kvadratmeter, till ett pris av 150 kr per kvadratmeter till Stenänga förskola 
ekonomisk förening (716439-7080).

Köparen står för ansökan om förrättning hos lantmäteriet och kostnader i samband med 
denna.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra försäljningen. 

Sammanfattning
Fastighetsägaren till fastigheten Sjöbo 6:124, Stenänga förskola ekonomisk förening, har 
inkommit med önskemål om att få förvärva del av Sjöbo kommuns fastighet Sjöbo 6:119. 
Tekniska nämnden har i beslut 2020-12-03 tillstyrkt ansökan.

I ett värdeutlåtande inkommen den 17 februari 2021 fastställs fastighetens marknadsvärde till 
mellan 125 000 och 175 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 3 december 2020 § 104
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 25 november 2020
Förfrågan från Stenänga förskola ekonomisk förening 23 november 2020
Karta över markområde
Värdeutlåtande 17 februari 2021

Kommunfullmäktiges beslut skickas till
Stenänga förskola ekonomisk förening
Tekniska nämnden
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I !I Länsförsäkringar 
I.I Fastighetsförmedling 

Värdeutlåtande 

VÄRDERINGEN AVSER 

ADRESS 

OMRÅDE 

Uppdragsgivare 

(säljare) 

Värdetidpunkt 

Värderingsändamål 

Tomt 

Taxeringsvärde 

Beskrivning 

Värderingsmetod 

Marknadsvärde 

Värdering utförd av 

Bilagor 

TS-004389 

Fastigheten Sjöbo Sjöbo 6:119 

Forskaregatan 

Sjöbo 

SJÖBO KOMMUN, 212000-1090 
27580 SJÖBO 
Andel: 1/1 

2021-02-17 

Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet, dvs. det mest troliga priset vid 
en normal försäljning, med sedvanligt med tid till förfogande, på öppna marknaden vid 
värderingstidpunkten. Detta som underlag för kreditprövning av bank. 

(171 662 m2) 1021 kvm efter förrättning, 

Ej åsatt 

Blivande tomt om 1021 kvm belägen invid Sandåkravägen. 
Tomten ligger utanför detaljplanerat område. 
se bilaga kartskiss. 

Utöver fastighetsmäklarens kunskap och erfarenhet om orten och det nu aktuella läget på 
fastighetsmarknaden har ortsprismetoden använts som underlag till detta värdeutlåtande. 

Kort om ortsprismetoden - Statistik på tidigare försäljningar av likartade objekt på orten 
jämförs både direkt, men även i relation till faktorer som påverkar värdet t.ex. storlek, läge 
och standard. Vanliga nyckeltal som används är genomsnittspris, genomsnittspris per m2 

och genomsnittet av priset genom taxeringsvärdet (K/T-värdet). I jämförelsen justerar man 
med utvecklingen på den lokala marknaden sedan det jämförda köpet. 

Marknadsvärdet har vid värdetidpunkten bedömts till: 

ETTHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Sjöbo 

Sjöbo doo 17februaM
."

21 � 

......... ��····················� 
Therese Stenberg, Fastighetsmäklare 

• Kopia tomtkarta

150 000 KR 

+/- 25 000 KR 

Sida 1 av 1 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedl.ing Sjöbo 
Gamla Torg 4 

Telefon: 0416-77 99 70 
www.lansfast.se/sjobo 
sjobo@lansfast.se 

Org.nr: 556881-3504 

275 30 Sjöbo 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden 2020-12-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2020/639

Försäljning av del av Sjöbo 6:119 till Stenänga förskola

Tekniska nämndens beslut
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att försälja del av Sjöbo 
kommuns fastighet Sjöbo 6:119 enligt kartskiss, motsvarande ca 1000 
kvadratmeter, och med tomtpriset 150 kr/kvadratmeter till Stenänga förskola 
Ekonomisk förening 716439-7080.

Köparen står för ansökan om förrättning hos lantmäteriet och kostnader kopplade 
till detta.

Sammanfattning
Fastighetsägaren till fastigheten Sjöbo 6:124, Stenänga förskola, har inkommit 
med önskemål om att få förvärva del av Sjöbo kommuns fastighet Sjöbo 6:119. 
Området omfattar ca 1000 kvadratmeter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 november 2020
Förfrågan från Stenänga förskola ekonomisk förening, daterad 23 november 2020
Kartskiss över aktuellt område

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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1(2)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Ommavägen 30
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-25 2020/639

Tekniska förvaltningen
Jesper Andersson
Förvaltningschef
0416-27 152

Tekniska nämnden

Försäljning av del av Sjöbo 6:119 till Stenänga förskola

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att försälja del av Sjöbo 
kommuns fastighet Sjöbo 6:119 enligt kartskiss, motsvarande ca 1000 kvadratmeter, och 
med tomtpriset 150 kr/kvadratmeter till Stenänga förskola Ekonomisk förening 716439-
7080.

Köparen står för ansökan om förrättning hos lantmäteriet och kostnader kopplade till detta.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till fastigheten Sjöbo 6:124, Stenänga förskola, har inkommit med 
önskemål om att få förvärva del av Sjöbo kommuns fastighet Sjöbo 6:119. Området 
omfattar ca 1000 kvadratmeter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 november 2020
Förfrågan från Stenänga förskola ekonomisk förening, daterad 23 november 2020
Kartskiss över aktuellt område

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Stenänga förskola ekonomisk förening, 716439-7080.

Ärendet
Stenänga förskola ekonomisk förening, ägare till fastigheten Sjöbo 6:124, har inkommit 
med önskemål om att få förvärma ett markområde i anslutning till deras fastighet som 
utgör del av Sjöbo kommuns fastighet Sjöbo 6:119. Området utgör ca 1000 kvadratmeter 
och används i dag till förskolans infart och parkering samt gräsmatta.

Området är inte detaljplanelagt men gränsar i väster och söder till detaljplaner P47 och 
430. En försäljning av aktuellt område hindrar inte eller försvårar intentionerna i nämnda 
planer.

Kommunal tomtmark på Grimstofta som är detaljplanelagd säljes för 225 kr/kvadratmeter.
Vid beslut i kommunfullmäktige 11 december 2017 § 117 sålde Sjöbo kommun del av 
kommunens fastighet Sandbäck 5:102 till AB Sjöbohem med ändamålet att användas för 
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2(2)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Ommavägen 30
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

byggnation av LSS bostäder för 80 kr/kvadratmeter. Även denna fastighet var utanför 
detaljplanelagt område men gränsade till. 

Förvaltningen föreslår med grund i ovan att aktuell del av fastigheten Sjöbo 6:119 säljs för 
150 kr/kvadratmeter. 

Tekniska förvaltningen

Jesper Andersson
Förvaltningschef
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From:                                 Stenänga Förskola
Sent:                                  Mon, 23 Nov 2020 09:56:25 +0100
To:                                      teknik
Subject:                             Förfrågan ang markköp
Attachments:                   Stenänga.pdf

Hej 
Vi, Stenänga Förskola Ek För, önskar att köpa mark enligt bifogad karta. 
Vi äger idag fastigheten Sjöbo 6:119 som gränsar in till den marken som vi nu önskar köpa. 
 
Hälsningar 
Stenänga Förskola 
 
Ulrika Axelsson, Intendent 
0734434004 
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Attribut för 430   
Anmärknin

Antagandeh https://www.sjobo.se/download/18.4424c56b16693f576f62c90/1541603411541/A
ntagandehandling_430.pdf

created_date

created_user

Fastst_dat 19770126

Kommun_nr 430

Lantm_Län SÖU-620 SJK-97

last_edited_date 2018-11-08 08:51:08

last_edited_user SDE

Mer_info

Namn Sjöbo 6:7 Grimstofta 8:9

OBJECTID_12 71

Ort Sjöbo

PLAN_NAME 430

Planavgift

Plankarta https://www.sjobo.se/download/18.4424c56b16693f576f62d73/1541603641601/4
30.pdf

Separat_be x

Shape Polygon

Shape_Leng 2756,592937

Shape_ST_1 190736,923828

Shape_ST_2 2756,592937

Shape_ST_3 190736,923828

Shape_ST_4 2756,592937
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Attribut för 430   
Anmärknin

Antagandeh https://www.sjobo.se/download/18.4424c56b16693f576f62c90/1541603411541/A
ntagandehandling_430.pdf

created_date

created_user

Fastst_dat 19770126

Kommun_nr 430

Lantm_Län SÖU-620 SJK-97

last_edited_date 2018-11-08 08:51:08

last_edited_user SDE

Mer_info

Namn Sjöbo 6:7 Grimstofta 8:9

OBJECTID_12 71

Ort Sjöbo

PLAN_NAME 430

Planavgift

Plankarta https://www.sjobo.se/download/18.4424c56b16693f576f62d73/1541603641601/4
30.pdf

Separat_be x

Shape Polygon

Shape_Leng 2756,592937

Shape_ST_1 190736,923828

Shape_ST_2 2756,592937

Shape_ST_3 190736,923828

Shape_ST_4 2756,592937
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2021/46

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande och vård- och 
omsorgsnämndens ordförande gällande chefer som gått före i kön gällande 
vaccinering av covid-19

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) och vård- och omsorgsnämndens 

ordförande Berit Lundström (M) ges i uppdrag att besvara de frågor som ställs i 
interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2021.

Sammanfattning
I en interpellation inkommen den 15 februari 2021 och undertecknad av Lars Lundberg (KD) 
och Katarina Ståhlberg ställer Kristdemokraterna frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Magnus Weberg (M) mot bakgrund av massmedias rapportering om att chefer i Sjöbo 
kommun har beretts tillgång till corona-vaccin utanför den fastställda turordningen.

Beslutsunderlag
Interpellation från Kristdemokraterna 15 februari 2021
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Interpellation ställd till Magnus Weberg/Berit Lundström 
gällande chefer som gått före i kön gällande vaccinering av 
covid-19.
 
 Just nu råder den värsta pandemin i modern tid vilket har påverkat hela 
världen och inte minst våra egna liv. Vi har vänner som insjuknat, 
anhöriga som lämnat oss, samt att vår vård är prövad till bristningsgränsen.
 
Det är hemska nyheter vi läser om i media gällande äldre som varje dag 
säger farväl till sina anhöriga för att vaccinet inte kommit dem till handa. 
Samt vårdpersonal som hela tiden utsätter sig för risken att smittas och 
risken att föra den vidare till anhöriga.
 
Det har uppmärksammats att chefer i Sjöbo kommun inte respekterat den 
demokrati och turordning som vi beslutat i demokratisk anda gällande 
vaccinering av covid-19. Medier som Sveriges radio, YA och expressen 
har avslöjat att chefer i Sjöbo kommun gått före i kön och vaccinerat sig 
för egen vinnings skull.
 
Den prioriteringsordning som är framtagen för att prioritera och vaccinera 
efter viss ordning är framtagen utav forskare, experter, myndigheter, mm. 
Vi kristdemokrater anser att den skall följas. Det är också mycket viktigt 
att då doserna skall ges, är välplanerade så att inget förfars eller behöver 
slängas.
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Vi Kristdemokrater anser att det som rapporterats om är under all 
anständighet och en stor käftsmäll på det demokratiska samhälle som vi 
Kristdemokrater värnar om. Beteendet hör inte hemma i en välfungerande 
demokratisk kommun utan är ett bevis på dåligt ledarskap.
 
Så nu vill vi veta följande:
 
- Hur kunde detta hända, samt vem har beslutat detta?
- Finns det en turordning, och om det finns varför följs den inte?
-  Finns det andra chefer och/eller politiker som gått före   

vaccinationskön i Sjöbo kommun?

-  Finns det en strategi i Sjöbo kommun för hur vaccineringen ska   gå till 
för att inte låta doser förfaras?

-  Anser ni att prioriteringsordningen är fel och att chefer skall inkluderas 
även om de inte är verksamma på ”golvet”?

-  Vad kommer konsekvenserna att bli för de som nu missbrukat vår 
demokrati och turordning för egen vinnings skull?

-   Hur kommer ni att bygga upp detta förtroende till våra invånare igen?
- Hur kommer andra vaccinationsbehandlingen till de chefer att hanteras, 

när den hade kunnat gå till någon annan i kommunen som borde ha sin 
första dos enligt turordningen?

Sjöbo den 14 februari 2021

Carl-Anders Lillås,                       Joakim Westesson,

 Fredrik  Hellwig,       Susanne Lillås,            Simon Diaz ,

Lars Lundberg,                                   Katarina Ståhlberg 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2021/66

Fråga om gymnasieluncher till familjenämndens och vård- och 
omsorgsnämndens ordförande

Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Ordförandena för familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden anmodas att 

besvara frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2021.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har genom Lucas Lennartsson (V) skriftligen frågat ordföranden för 
familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden om möjligheten för Sjöbo kommun att 
tillhandahålla skollunch till elever som deltar i distansundervisning. 

Beslutsunderlag
Enkel fråga från Lucas Lennartsson (V) 24 februari 2021

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Familjenämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/290

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående friskolor och 
engelska skolan

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2021.

Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Magnus 
Weberg (M) frågor kring vad som har hänt med kommunens kontakter med engelska skolan 
gällande etablering. Lars Lundberg (KD) frågar även vad som har hänt med andra friskolors 
förfrågningar om etablering samt hur kommunstyrelsens ordförande ställer sig till etablering 
av friskolor i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2020 att hänskjuta ärendet till dagens 
sammanträde. Magnus Weberg (M) har anmält förhinder till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 15 december 2020
Kommunfullmäktiges beslut 16 december 2020 § 178
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2020/290

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående friskolor och 
Engelska skolan

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 3 mars 2021

Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Magnus 
Weberg (M), frågor kring vad som har hänt med kommunens kontakter med Engelska skolan 
gällande etablering. Lars Lundberg (KD) frågar även vad som hänt med andra friskolors 
förfrågningar om etablering samt hur kommunstyrelsens ordförande ställer stig etablering av 
friskolor i kommunen.

Interpellationen har inte skickats ut till kommunfullmäktiges ledamöter före sammanträdet.
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/4

Anmälningsärenden

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls:

Revisionens förstudie av hantering av utköp av medarbetare

Beslutsunderlag
Ärendeförteckning enligt ovan
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       Revisionsrapport 

 

 

Förstudie – Hantering 
av utköp 

 
Sjöbo kommun 

Februari 2021 

Carl-Gustaf Folkeson, certifierad kommunal revisor 

Emma Ekstén, revisionskonsult 
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Inledning 
1.1. Bakgrund 

I samband med att medarbetare ska sluta sin anställning inleds en sk ”off-
boardingprocess” som inbegriper olika åtgärder som att dokumentera önskad kompetens, 
genomförande av avgångssamtal mm. Denna process är viktig för att säkerställa ett bra 
avslut tillsammans med medarbetaren där medarbetaren i någon mening fungerar som 
ambassadör för kommunen i egenskap av tidigare anställd. 

I vissa fall kan dock off-boaringprocessen se annorlunda ut där det istället blir aktuellt 
med ett sk utköp av en chef eller medarbetare. Skälen till att detta inträffar kan variera; 
bristande förtroende, sjukdomsorsaker, oegentligheter mm.  

Ett utköp innebär att personen är arbetsbefriad under uppsägningstiden. Ersättning utgår i 
form av fortsatta löneutbetalningar, fram till det sista anställningsdatumet. I en del fall kan 
överenskommelse träffas om en förlängd arbetsbefriad uppsägningstid. I vissa fall kan det 
även bli aktuellt med ett sk avgångsvederlag. 

I en del fall kan det finnas avtalade förmåner utöver lön för den anställde som också be-
höver regleras i samband med att en överenskommelse om utköp träffas. 

Revisorerna har, utifrån en bedömning av risk och väsentlighet, funnit det angeläget att 
granska under vilka premisser som beslut om utköp kan fattas. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med förstudien är att granska om det finns en ändamålsenlig process för utköp av 
chefer och medarbetare. Förstudien avser besvara följande frågor: 

• Vilket regelverk avseende utköp finns och efterlevs detta? 

• Finns en process fastställd avseende utköp som bland annat inbegriper att al-
ternativa åtgärder först prövas som exempelvis omplacering mm? 

• Vilka beslutsnivåer äger rätt att fatta beslut om utköp? 

• Hur tas lärdomar från genomförda utköp in i rekryteringsprocessen som en 
förbättringsåtgärd? 

• Hur sker återapportering till kommunstyrelsen samt vilka eventuella beslut om 
åtgärder har fattats kopplat till utköp? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunallagen (2017:725) - kap 6:6 samt styrdokument med bäring på utköp av 
medarbetare. 

1.4. Avgränsning och metod 

Insamling och genomläsning av relevanta dokument och protokoll. Intervjuer har genom-
fört med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt HR-chef. Intervju har även 
genomförts med facklig företrädare. 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.  
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Vilket regelverk avseende utköp finns och efterlevs detta? 

2.1.1. Iakttagelser 

Lagen om anställningsskydd (LAS) 34-35 §§ anger bland annat att 34 § om en arbetsta-
gare sägs upp utan saklig grund, skall uppsägningen förklaras ogiltig på yrkande av ar-
betstagaren.  Uppkommer tvist om en uppsägnings giltighet, upphör ej anställningen till 
följd av uppsägningen förrän tvisten har slutligt avgjorts. Arbetstagaren får inte heller av-
stängas från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett uppsägningen an-
nat än om det finns särskilda skäl.  

Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12–14 §§ LAS så länge anställ-
ningen består. Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens 
skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande 
av arbetstagaren. Av 38 § LAS anges att en arbetsgivare som bryter mot lagen inte en-
bart ska betala lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan 
även ersättning för skada som uppkommer. Skadestånd kan avse både ersättning för den 
förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Ersätt-
ning för förlust som avser tid efter anställningens upphörande får under alla förhållanden 
bestämmas till högst det belopp som anges i 39 §, vilket är:  

• 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 

• 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid, 

• 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid 

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. 

I Sjöbo kommun finns inte något internt regelverk eller riktlinje kring utköp av medarbe-
tare. Av intervjuer framkommer att utköp styrs av vad som eventuellt framgår av medarbe-
tarens anställningsavtal samt vad förhandlingen inför utköpet leder fram till. Enligt de in-
tervjuade är utköp av medarbetare och chefer något som förekommer mycket sällan inom 
kommunen. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan inte är uppfylld. 

Vår granskning att det inte finns något antaget regelverk inom kommunen vad gäller ut-
köp av chefer eller medarbetare.  

 

 

 

4202



 

4 
 

2.2. Finns en process fastställd avseende utköp som bland annat inbegri-

per att alternativa åtgärder först prövas som exempelvis omplacering 

mm? 

2.2.1. Iakttagelser 

Enligt Anställningsskyddslagen 7 § och som del i Föreskrifterna om grunden för uppsäg-
ning eller avskedande, turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning 
måste arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren utreda om omplacering är möjligt 
och även om andra tjänster finns tillgängliga eller kommer att finnas tillgängliga inom viss 
tid i framtiden, detta med tanke på att en uppsägning aldrig är sakligt grundat om det är 
skäligt att begära att arbetsgivaren borde ha berett arbetstagaren annat arbete hos sig.  

Enligt LOA (Lagen om offentlig anställning) 32 § ska också tidigare nämnda föreskrifter 
också tillämpas på en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är 
anställd tills vidare, om något annat inte följer av denna lag eller, såvitt rör andra frågor än 
grunden för uppsägning eller avskedande, av föreskrifter som regeringen meddelar. 

Som tidigare nämnts sker utköp sällan i kommunen. När det framkommer att när en situ-
ation infinner sig där en medarbetare eller chef, av olika skäl inte fungerar i sin nuvarande 
roll, inleds en diskussion mellan närmaste chef och medarbetaren. I möjligaste mån för-
söker arbetsgivaren hitta en möjlighet till omplacering av medarbetaren. Under senare år 
har detta förekommit vid ett fåtal tillfällen.  

Målbilden är att arbetsgivaren först skall pröva alla andra möjligheter kring chef eller 
medarbetare innan det eventuellt kan bli aktuellt med ett utköp. Enligt de intervjuade är ett 
utköp den sista utvägen.  

Det framkommer vid intervjuer att det kan vara svårt att omplacera chefsfunktioner och i 
synnerhet förvaltningschefer samt tjänstepersoner med viss specialistinriktning. Alternativ 
övervägs dock alltid innan ett utköp blir aktuellt och det framgår dessutom av kollektivav-
talet gällande kommunals medlemmar att omplacering alltid ska ske när är möjligt.  

I de fall en omplacering blir aktuell inhämtar HR-chef redogörelser från verksamheten för 
att se vilka möjligheter det finns inom andra delar av organisationen. 

Den hantering som beskrivs gällande omplaceringar och utköp ovan, finns inte dokumen-
terad. HR-chefen spelar i detta sammanhang en viktig roll för att säkerställa en enhetlig 
hantering. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld. 

I granskningen har vi kunnat ta del av den process som används i de situationer som en 
chef eller medarbetare av olika skäl inte fungerar i sin nuvarande roll. I de beskrivningar vi 
har tagit del så prövas olika former av åtgärder som exempelvis omplaceringar där så är 
möjligt.  

Vi bedömer att arbetsgivaren har en uttalad ambition att första pröva alla tänkbara hand-
lingsalternativ innan det blir aktuellt med ett utköp av chef eller medarbetare. Vi noterar att 
HR-funktionen och i synnerhet HR-chef involveras i samband med ärenden som kan leda 
fram till ett utköp vilket vi anser utgör en garant för arbetsgivaren hanterar denna typ av 
fråga på ett enhetligt vis. 
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2.3. Vilka beslutsnivåer äger rätt att fatta beslut om utköp? 

2.3.1. Iakttagelser 

Avseende ledande funktioner som förvaltningschefer är frågan om utköp delegerad till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att 
Ändring av anställningsvillkor under anställning och överenskommelse om villkor i sam-
band med avslutande av anställning för kommundirektör, förvaltnings- och avdelningsche-
fer är delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd med kommunens HR-chef.  

Överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om villkor i samband med av-
slutande av anställning för övrig personal är delegerat till HR-chefen och förhandlingsche-
fen. HR-chefen har också rätt att besluta om omplacering av medarbetare. 

Generellt gäller i kommunen i övrigt att för medarbetare som inte har en chefsroll äger 
nämnden rätt att fatta beslut om utköp. Nämnden kan välja att delegera frågan vidare. 

Av familjenämndens delegationsordning framgår följande gällande avslut av anställning 
för medarbetare: 

 

Gällande Ändring av anställningsvillkor under anställning och överenskommelse om vill-
kor i samband med avslutande av anställning för verksamhetschefer är ärendet delegerat 
till nämndens ordförande i samråd med kommunens HR-chef. Överenskommelser mellan 
arbetsgivare och arbetstagare om villkor i samband med avslutande av anställning avse-
ende övrig personal är delegerat till förvaltningschef i samråd med kommunens HR-chef. 

Av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning framgår följande:1 

 

 
1 KD = Kommundirektör, ECB = Enhetschef bygglovenheten, ECM = Enhetschef miljöenheten, ECS = en-
hetschef strategienheten 
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Av tekniska nämndens delegationsordning framgår att nämnden delegerat Beslut om av-
veckling och omplacering av personal (omplacering, uppsägning, avsked m.m.) till förvalt-
ningschefen som i sin tur delegerat frågan vidare till verksamhetschef. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld. 

Av de delegationsordningar som vi tagit del av i granskningen anges de beslutsnivåer 
som äger rätt att fatta beslut om utköp där kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut 
om utköp av kommundirektör samt förvaltningschefer. För övriga personalkategorier är 
det förvaltningschef som fattar beslut i nära samråd med HR-chef.  

2.4. Hur tas lärdomar från genomförda utköp in i rekryteringsprocessen 

som en förbättringsåtgärd? 

2.4.1. Iakttagelser 

I intervjuer anges att det inte skett någon utvärdering av processer som lett fram till ett 
utköp. Detta mot bakgrund av att utköp sällan sker i kommunen. I samband med gransk-
ningen ställdes frågan vilka lärdomar som de intervjuade har skaffat sig. Kommunstyrel-
sens ordförande beskriver att om ett utköpsärende åter skulle bli aktuellt, så kommer 
Ksau att involveras i högre utsträckning.  En ytterligare insikt från kommunstyrelsens ord-
förande är vikten av att arbetsgivaren ingriper vid rätt tillfälle då ett eventuellt utköp kan bli 
aktuellt.  

En annan åtgärd som diskuterats är att i kommande anställningsavtal med förvaltnings-
chef eventuellt reglera vad som ska gälla vid ett eventuellt utköp. Det anställningsavtal 
som tecknats med kommundirektören innehåller redan en sådan reglering.  

Det framkommer också att framöver kan det finnas ett behov att vara ännu tydligare i 
kravspecifikationerna för högre befattningar där också politiken kan få uttala sig. Det är 
viktigt att rätt chef eller medarbetare rekryteras till rätt plats för att undvika utköp.   

Facklig företrädare anser att rekryteringsprocessen av chefer kan förbättras ytterligare 
eftersom det är av största vikt att den som rekryteras verkligen kan hantera de utmaning-
ar som finns på arbetsplatsen. En ytterligare synpunkt är att de fackliga ska få ett större 
inflytande över urvalet av sökanden som ska gå vidare till intervju.  

En aspekt som facklig företrädare särskilt lyfter fram är att det är viktigt att arbetsgivaren 
har en plan med vilka åtgärder som ska vidtas innan besked om utköp av chef blir offent-
ligt. Detta anses viktigt för att i möjligaste hantera de känslor som kommer upp i samband 
med att beslut meddelas. 

I övrigt framförs att det råder ett gott samtalsklimat mellan arbetsgivare och fackliga före-
trädare. 

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. 

Granskningen visar att det inte sker någon systematisk utvärdering i samband med ett 
utköp av chef eller medarbetare. Vi anser att en utvärdering utgör ett stöd för att samla 
erfarenheter inför eventuellt framtida utköpsärenden.   
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Vi har däremot tagit del av de muntliga lärdomar som de intervjuade har gjort och som vi 
anser kan utgöra en grund för att utveckla processen kring utköp framöver.  

Gällande förbättringsåtgärder noterar vi att det finns planer på att anställningsavtal för 
förvaltningschefer kan komma att innehålla en reglering vad som gäller vid ett eventuellt 
utköp vilket vi anser bidrar till en ökad tydlighet. 

2.5. Hur sker återapportering till kommunstyrelsen samt vilka eventuella 

beslut om åtgärder har fattats kopplat till utköp? 

2.5.1. Iakttagelser 

Det sker inte någon kontinuerlig återrapportering till kommunstyrelsen avseende utköp av 
chefer och det finns inte någon rutin för återrapportering i denna fråga med hänvisning till 
att utköp förekommer så sällan. När det senast inträffade fick kommunstyrelsen informat-
ion i samband med att utköpet hade ägt rum.  

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan inte är uppfylld. 

Vår granskning visar att det inte skett någon återrapportering till kommunstyrelsen gäl-
lande utköp av chefer och att det inte heller fattats några beslut om åtgärder.  
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 Revisionell bedömning och 
bedömning av revisions-   
frågor 

3.1. Revisionell bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att det i allt väsentligt finns en ändamålsenlig pro-
cess för utköp av chefer och medarbetare. 

3.2. Bedömningar mot revisionsfrågor 

Den revisionella bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar utifrån 
nedanstående revisionsfrågor. 

Revisionsfråga Kommentar  

Vilket regelverk avseende utköp 

finns och efterlevs detta? 

 

Ej uppfylld 

Vår granskning att det inte finns något antaget 

regelverk inom kommunen vad gäller utköp av 

chefer och medarbetare. 

 

Finns en process fastställd av-

seende utköp som bland annat 

inbegriper att alternativa åtgär-

der först prövas som exempel-

vis omplacering mm? 

 

Uppfylld 

I granskningen har vi kunnat ta del av den 

process som används i de situationer som en 

chef eller medarbetare av olika skäl inte funge-

rar i sin nuvarande roll. I de beskrivningar vi 

har tagit del så prövas olika former av åtgärder 

som exempelvis omplaceringar där så är möj-

ligt. Arbetsgivaren har en uttalad ambition att 

första pröva alla tänkbara handlingsalternativ 

innan det blir aktuellt med ett utköp.  

 

Vilka beslutsnivåer äger rätt att 

fatta beslut om utköp? 

 

Uppfylld 

Av de delegationsordningar som vi tagit av i 

granskningen anges de beslutsnivåer som 

äger rätt att fatta beslut om utköp.  

 

Hur tas lärdomar från genom-

förda utköp in i rekryteringspro-

cessen som en för-

bättringsåtgärd? 

 

Delvis uppfylld 

Granskningen visar att det inte sker någon 

systematisk utvärdering i samband med utköp.  

Dock har vi i vår granskning tagit del av de 

muntliga lärdomar som de intervjuade har gjort 

som vi anser kan utgöra en grund för att för-

bättra processen för utköp.  
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Hur sker återapportering till 
kommunstyrelsen samt vilka 
eventuella beslut om åtgärder 
har fattats kopplat till utköp? 

Ej uppfylld 

Vår granskning visar att det inte skett någon 

återrapportering till kommunstyrelsen och att 

det inte heller fattats några beslut om åtgärder 

avseende utköp av chefer. 

 

 

3.3. Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning lämnar vi följande rekommendat-
ioner: 

• Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att utveckla rekryteringsprocessen kopplat 
till chefer och medarbetare vad gäller bla kravspecifikationen och urvalsprocessen 
av intervjupersoner.   

• Att en åtgärdsplan med aktiviteter tas fram som kan användas som ett stöd till ar-
betsplatsen i samband med att en chef eller medarbetare skiljs från sitt uppdrag. 

• Att framtida anställningsavtal avseende förvaltningschefer innehåller en reglering 
för vilka villkor som ska gälla vid ett eventuellt utköp. 

• Att kommunstyrelsen i övrigt beaktar de synpunkter som framkommit i förstudien. 
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2021-02-22 
 
 
 
 
 

  

Lena Salomon, uppdragsledare  Carl-Gustaf Folkeson, projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-
6740) (PwC) på uppdrag av Sjöbo kommuns revisorer enligt de villkor och under de förut-
sättningar som framgår av projektplan från den 2020-10-29. PwC ansvarar inte utan sär-
skilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport. 
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Revisionen 
Kommunstyrelsen 

 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 

  

 

Förstudie – hantering av utköp 

Sjöbo kommuns revisorer, har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, funnit det ange-

läget att granska under vilka premisser som beslut om utköp kan fattas. Granskningens syfte 

har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig process för utköp av chefer och medarbe-

tare. 

 

Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor gör vi 

bedömningen att det i allt väsentligt finns en ändamålsenlig process för utköp av chefer och 

medarbetare. Vi gör följande bedömningar och rekommendationer utifrån granskningens re-

visionsfrågor:  

• Vår granskning visar att det inte finns något antaget regelverk inom kommunen vad 

gäller utköp av chefer och medarbetare.   

• I granskningen har vi kunnat ta del av den process som används i de situationer som 

en chef eller medarbetare av olika skäl inte fungerar i sin nuvarande roll. I de beskriv-

ningar vi har tagit del så prövas olika former av åtgärder som exempelvis omplace-

ringar där så är möjligt. Arbetsgivaren har en uttalad ambition att första pröva alla 

tänkbara handlingsalternativ innan det blir aktuellt med ett utköp av chef eller medar-

betare.  

• Av de delegationsordningar som vi tagit del av i granskningen anges de beslutsnivåer 

som äger rätt att fatta beslut om utköp.  

• Granskningen visar att det inte sker någon systematisk utvärdering i samband med ut-

köp.  Dock har vi i vår granskning tagit del av de muntliga lärdomar som de intervju-

ade har gjort som vi anser kan utgöra en grund för att förbättra processen för utköp.  

• Vår granskning visar att det inte skett någon återrapportering till kommunstyrelsen och 

att det inte heller fattats några beslut om åtgärder avseende utköp av chefer.  

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendat-

ioner: 

• Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att utveckla rekryteringsprocessen kopplat till 

chefer och medarbetare vad gäller bla kravspecifikationen och urvalsprocessen av in-

tervjupersoner.   
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• Att en åtgärdsplan med aktiviteter tas fram som kan användas som ett stöd till arbets-

platsen i samband med att en chef eller medarbetare skiljs från sitt uppdrag. 

• Att framtida anställningsavtal avseende förvaltningschefer innehåller en reglering för 

vilka villkor som ska gälla vid ett eventuellt utköp. 

• Att kommunstyrelsen i övrigt beaktar de synpunkter som framkommit i granskningen. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 2021-04-30 gällande redovisade be-

dömningar och rekommendationer. 

 

Gert Ask    

Ordförande   
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Gert Ask på Sjöbo Kommun som en undertecknare, Sven E. Andersson på Sjöbo Kommun som en undertecknare, Mats Nilsson på Sjöbo Kommun som en undertecknare, Erik Johansson på Sjöbo Kommun som en undertecknare, Lars Lanevi på Sjöbo Kommun som en undertecknare.
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                    Gert Ask på Sjöbo Kommun öppnade för första gången.
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                    Gert Ask på Sjöbo Kommun signerade.
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                    Mats Nilsson på Sjöbo Kommun öppnade för första gången.
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                    Mats Nilsson på Sjöbo Kommun signerade.
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                    Lars Lanevi på Sjöbo Kommun öppnade för första gången.
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                    Lars Lanevi på Sjöbo Kommun signerade.
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                    Sven E. Andersson på Sjöbo Kommun öppnade för första gången.
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                    Sven E. Andersson på Sjöbo Kommun signerade.
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                    Erik Johansson på Sjöbo Kommun öppnade för första gången.
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                    Erik Johansson på Sjöbo Kommun signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Sjöbo Kommun har signerat.
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3708334:
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3708342:
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3708348:
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3708364:
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