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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
Tid och plats: Onsdagen den 15 december 2021 kl. 19.00 i biografteatern Flora, 

Idegatan 5, Sjöbo 
 
 
 

Stefan Lundgren (M) Jesper Bryngemark 
Ordförande Sekreterare 

 
 
      
  ___________________________________________________ 
 
 
Justering Två ledamöter utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet.  
 
 
Ärenden  Enligt bifogad ärendeförteckning. 
 
 
 
 
 

Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska snarast 
anmäla detta till förvaltningssekreterare Helena Persson per telefon 
0416-273 15, eller e-post helena.persson@sjobo.se, så att ersättare 
kan kallas in.  
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
Föredragningslista Kommunfullmäktige 
 
Ärende-   Ärendemening      Dnr 
nummer 
Inledning   
1 Fastställande av föredragningslista  
2 Val av justeringspersoner  
3 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor  
4 Handlingar för kännedom 3 - 16 
Ärenden   
5 Avsägelse från uppdrag som ersättare i familjenämnden 17 
6 Antal ledamöter i kommunfullmäktige mandatperioden 2022–

2026 
18 - 24 

7 Ansökan om utökad borgensram från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

25 - 39 

8 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sjöbo 
kommun 

40 - 52 

9 Rapportering av ej verkställda beslut 2021 - kvartal 3 53 - 56 
10 Bostäder enligt § 9 Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
57 - 61 

11 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 62 - 67 
12 Återrapport, kostnadsutvecklingen inom vård- och 

omsorgsnämndens respektive individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområden 

68 - 94 

13 Tomtpriser för Sjöbo Väst, etapp 3 95 - 104 
14 Revidering av reglemente för intern kontroll 105 - 113 
15 Nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar 114 - 121 
16 Inkommen motion (SD, KD) om bemanningsproblem vid 

deltidsstationer i Sjöbo Kommun 
122 

17 Motionssvar (KD) – Coronabonus till vårdpersonalen 123 - 132 
18 Motionssvar (V) – Corona-utvärdering 133 - 142 
19 Motionssvar (V) – Människosyn och värdegrund 143 - 158 
20 Motionssvar (SD) angående Sjöbo kommuns energipolicy vid 

nybyggnation 
159 - 165 

21 Motionssvar (S) – Föreningsdialog 166 - 177 
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Minnesanteckningar dialogmöte KSAU/SENAB 
den 27 oktober 2021 
13:01 
__________________________________________________________________________________
____ 
Tid 
2021-10-27 kl. 13.00–15.30 (paus 14.33–14.45) 
  
Plats 
Kommunhuset, sessionssalen 
  
Närvarande 
Magnus Weberg 
Bror Ahlin 
Cecilia Olsson Carlsson 
André af Geijerstam 
Johan Söderlin 
Lars Peter Jönsson, ekonom 
Bo Olsson, styrelseordförande 
Kenneth Lindholm, VD 
Ulrika Axelsson 
Jon Bolmstedt 
Kristian Lundström 
Roland Wiking 
Jesper Bryngemark 
Angelica Lindberg 
Ann-Christin Walméus 
__________________________________________________________________________________
____ 
  
1. Hur bolagets risker bedömts och följts upp 
  
Kenneth: IT-strukturen är en ökad risk. Direktiv kommer från myndigheter att IT-säkerheten måste 
öka drastiskt. Personal är en annan risk: Det råder montörbrist i södra Sverige. En lösning är att köpa 
in tjänster från privata sektorn. 
Den ökande elbristen är också en risk.  
  
2. Bolagets förhållande till kommunkoncernen 

• Bolagens delaktighet i kommunal verksamhet 
  

Magnus: Vilka investeringar kan dras ner? 
Kenneth: Det viktigaste är att upprätthålla högsta möjliga kvalitet och tillgänglighet för 
konsumenterna. Detta kräver ständigt underhåll och uppdatering av tekniken. Idag är 
kvaliteten tillräckligt hög, men bolaget är inte i mål ännu. Utbyggnadstakten har ökat på sista 
tid, och anslutningsavgifterna täcker inte utgifterna för det. Som systemet är uppbyggt betalar 
avgiftskollektivet kostnaden för att en ny fastighet ansluts till nätet. 

  
• Bolagens delaktighet i en tryggare kommun 

  
Magnus: Finns möjlighet att kommunen och SENAB går samman och anlitar samma 
bevakningsbolag? 
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Kenneth: Det borde gå att lösa. 
De närvarande är eniga om att frågan bör utredas. Möjligt problem: Konkurrensregler och 
upphandlingsregler. 
  

3. Förväntningar på verksamheten och resultat 
Kenneth: Kostnaderna ökar drastiskt just nu. Om energiuttaget fortsätter i den här takten kan 
bolaget räkna med två miljoner mer i kostnader nästa år.  
Bolaget dimensionerar effektutbudet efter underlag från samhällsbyggnadsnämnden. 
Diskussion kring utbyggnad av kvarteret Bränneriet. 
  
Strategiska frågor som berör ägaren och bolaget 
Säkerhetsorganisation har bildats.  
Lagkrav kommer 1 januari 2022 som gör att VD måste få kännedom om kommunens skyddsobjekt. 
Säkerhetsanalys måste genomföras för varje avtal (s k SUA-avtal). 
Styrelsen har antagit en tidplan för nya elmätare. Projektet kommer att genomföras inom lagstadgad 
tid (före januari 2025). 
   
Affärsplanen 
Tas den 7 december för nästa år. Innehåller en SWOT-analys angående personal. 
Styrelsen gör en övning om tre veckor angående styrelsearbete och målbeskrivningar. Resultatet 
kommer att inarbetas i affärsplanen. 
Prishöjning väntas om 9–12 % nästa år. 
Resultatet är oförändrat sedan delårsrapport 2. 
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Minnesanteckningar dialogmöte KSAU/AB Sjöbohem 
24 november 2021 

Sessionssalen kl. 13.00--16.00 
  
Närvarande Sjöbohem: Närvarande KSAU: 

Morgan Johnsson, VD  Magnus Weberg (M) 

Pia Allansson, ekonomichef Kent Ivan Andersson (M) 

Sara Andersson, ekonomiadministratör Cecilia Olsson Carlsson (S) 

Fredrik Janson, styrelseordförande Johan Söderlin (SJP) 

Jörgen Jönsson (till 15.30) Karina Hansson, kommundirektör – Via Teams 

Bo Jersling  Ann-Christin Walméus, ekonomichef 

Bengt Olsson   Jesper Bryngemark, kommunsekreterare 

Lars Svärd   

Lars Lundberg   
  
  
1. Hur bolagets risker bedömts och följts upp  
Det finns ett förslag på riskskatt: Staten vill ta ut kompensation för dess kostnader för 
finansiella sektorn under lågkonjunktur. Detta kommer troligen även att påverka 
Kommuninvest.  
  
Reviderat budgetförslag, i vilket utrymme kommer att finnas för den nya skatten, kommer 
att tas upp på styrelsemötet 9 december. 
  
  
2. Bolagets förhållande till kommunkoncernen 

• Bolagens delaktighet i kommunal verksamhet 
• Bolagens delaktighet i en tryggare kommun 

  
Förfrågan från näringslivet har kommit om gemensam väktare i kommunen. Om Sjöbohem 
ska ingå måste bolagsordningen ändras. Frågan är om det går att lösa upphandlingstekniskt 
och konkurrensmässigt. 

  
3. Förväntningar på verksamheten och resultat 
Vård- och omsorg och familjeförvaltningen har kommit med synpunkter på det allmänna 
bemötandet vid felanmälan. 
Diskussion om transparens i systemet så att den som anmäler fel kan se vad som händer i 
ärendet. 
  
Morgan och Pia presenterar förväntat verksamhetsresultat. 
  
Diskussion om solkraft.  
  
4. Strategiska frågor som berör ägaren och bolaget 
Fastigheternas skick och underhållsarbetet 
Digitalisering 
Miljöarbete 
Effektiv och flexibel personal 
Kommunikation 
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Minnesanteckningar dialogmöte KSAU/AB Sjöbohem 
24 november 2021 

Ihopkoppling av system 
 
  
5. Tillsammans identifiera frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller större vikt 
på lång och kort sikt  
Diskussion om vilka fastighetsköp som ska gå via KS. Tanken med köpet av Mitab var att 
tekniska förvaltningen skulle hyra den. Därför ville Sjöbohem ha en avsiktsförklaring från 
kommunen. Det var alltså inte fråga om ett fastighetsköp av principiell beskaffenhet. 
  
Ett exempel på ett strategiskt beslut som måste passera KS: Dotterbolag, större 
fastighetsinköp.  
  
6. Ägarens uppfattning om innebörden i bestämmelser i bolagsordning och ägardirektiv 
utvecklas 

• Kundnöjdhet, styrelsens syn på arbetet med kundnöjdhet i relation till kommunen 
som bolagets enskilt största kund?  

Från januari till 22 november: 4018 Felanmälningar; 33 % åtgärdade samma dag. : 
Ärendehanteringssystemet är uppskattat av de objektansvariga. Beställningar går 
direkt in i systemet. Systemet rapporterar alla åtgärder till anmälaren. 
Förbättringsarbete pågår. 
Från januari till 22 november: 2696 arbetsordrar till verksamhetsvaktmästeriet. 
  
Stående punkt på kommande APT i kommunen: Felanmälningar 
  
Undersökning av kundnöjdhet har genomförts. Svarsfrekvens 82 %. 
Familjeförvaltningen är minst nöjda. Svårt att få ut info i koncernen om hur hyresavtal 
och andra avtal fungerar. 

  
7. Affärsplanen 
Målbild nöjd kund: 
Målet är ett nöjd-kund-index om minst 80 %. Bolaget har inte nått målet ännu. 
  
Målbild hållbarhet 
Fossilfritt 2030 
  
Målbild ekonomi 
  
8. Bolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer 
Morgan redogör för tidplan. 
  
9. Kompetensförsörjning på kort och lång sikt 
Revisorerna har bett kommunen särskilt följa upp detta med bolagen. 
Morgan: På kort sikt måste man jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare. På längre sikt 
är det svårt att veta vilken kompetens som krävs. 
För närvarande har bolaget all personal det behöver. Det har varit svårt att rekrytera 
städpersonal det senaste halvåret. 
Corona-effekterna börjar avta på arbetsmarknaden (tidigare kom mkt spontanansökningar). 
  
10. Aktuella frågor 
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Minnesanteckningar dialogmöte KSAU/AB Sjöbohem 
24 november 2021 

• Presentation av vätgasprojektet med utgångspunkt från kostnader, förväntade 
miljöeffekter (nyttokalkyl).  

Bolaget har byggt en solcellsanläggning med koppling till vätgasproduktion. Möjlighet finns 
att antingen lagra eller sälja överskottsel. Anläggningen blev lite dyrare än planerat pga. en 
miss vid bidragsansökan. 

 

14



Handlingar för kännedom 
Kommunfullmäktige den 15 december 2021 

 

1 SÖRF - Revisorernas bedömning av delårsrapport 
2021 signerad 

 Ernst & Young AB 

  

2 Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
Ny ledamot: Ylva Karlsson 
Ny ersättare: Olof Knutsson 
Avgången ledamot: Magnus Hammarskjöld  

 Länsstyrelsen Skåne 

  

3 Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
Ny ledamot: Camilla Windh 
Ny ersättare: Jacob Olsson 
Avgången ledamot: Liz-Beth Persson  

 Länsstyrelsen Skåne 

  

4 Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
Ny ledamot: Tommy Lövgren 
Ny ersättare: Inge Fröjd 
Avgången ledamot: Cornelia Lovfeldt  

 Länsstyrelsen Skåne 

  

5 Ny ersättare i kommunfullmäktige 
Ny Ersättare; Maria Kettisen 
Avgången ersättare: Karl-Erik Andersson 
  

 Länsstyrelsen Skåne 

  

6 Minnesanteckningar dialogmöte KSAU/SENAB 
 
  

7 Minnesanteckningar dialogmöte KSAU/AB 
Sjöbohem 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
    Dnr 2021/225 
 
Handlingar för kännedom till kommunfullmäktige 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt handlingar för kännedom till 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
SÖRF – Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 
Länsstyrelsens beslut den 21 oktober 2021, ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
Länsstyrelsens beslut den 21 oktober 2021, ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
Länsstyrelsens beslut den 21 oktober 2021, ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
Länsstyrelsens beslut den 21 oktober 2021, ny ersättare i kommunfullmäktige 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 206   Dnr 2021/115 
 
Antal ledamöter i kommunfullmäktige mandatperioden 2022–2026 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ändras till 41 från och med den 15 oktober 

2022.  
 
2. Antalet ersättare bestäms till två för partier med upp till fyra mandat. För partier 

med fler än fyra mandat i kommunfullmäktige fastställs antalet ersättare till hälften 
av antalet mandat partiet har fått i kommunfullmäktige, avrundat uppåt till närmaste 
heltal. 

 
Ulrika Axelsson (C), Camilla Osterman (C), Cecilia Olsson Carlsson (S) och Roland Wiking 
(S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att se över kommunens politiska organisation inför mandatperioden 2023–
2026.  
 
Arbetsgruppen fick bland annat i uppdrag att avge rapport med förslag på antal 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 november 2021, § 204 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 21 november 2021 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2021, § 88 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ändras till 41 från och med den 15 oktober 

2022. 
2. Antalet ersättare bestäms till två för partier med upp till fyra mandat. För partier 

med fler än fyra mandat i kommunfullmäktige fastställs antalet ersättare till hälften 
av antalet mandat partiet har fått i kommunfullmäktige, avrundat uppåt till närmaste 
heltal. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulrika Axelsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige förblir 49 från och med den 15 oktober 2022. 
2. Antalet ersättare bestäms till två för partier med upp till fyra mandat. För partier 

med fler än fyra mandat i kommunfullmäktige fastställs antalet ersättare till hälften 
av antalet mandat partiet har fått i kommunfullmäktige, avrundat uppåt till närmaste 
heltal. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Cecilia Olsson Carlsson (S), Lucas Lennartsson (V), Charlotte Ramel Andersson (L) 
och Camilla Osterman (C) yrkar bifall till Ulrika Axelssons (C) beslutsförslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Ulrika Axelssons (C) beslutsförslag 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning: 
Ja-röst för arbetsutskottets beslutsförslag.  
Nej-röst för Ulrika Axelssons (C) beslutsförslag. 
 
Magnus Weberg (M), Kent Ivan Andersson (M), Margareta Olsson (M), André af 
Geijerstam (SD), Marie Folgård Gullstrand (SD), Staffan Olenskjöld (SD) och Lars 
Lundberg (KD) röstar ja. 
 
Ulrika Axelsson (C), Camilla Osterman (C), Charlotte Ramel Andersson (L), Cecilia 
Olsson Carlsson (S), Roland Wiking (S) och Lucas Lennartsson (V) röstar nej. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med sju ja-röster mot sex nej-röster har röstat 
enligt arbetsutskottets beslutsförslag.  

 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Länsstyrelsen 

19



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 204   Dnr 2021/115 
 
Antal ledamöter i kommunfullmäktige mandatperioden 2022–2026 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ändras till 41 från och med den 15 oktober 

2022. 
 
2. Antalet ersättare bestäms till två för partier med upp till fyra mandat. För partier 

med fler än fyra mandat i kommunfullmäktige fastställs antalet ersättare till hälften 
av antalet mandat partiet har fått i kommunfullmäktige, avrundat uppåt till närmaste 
heltal. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att se över kommunens politiska organisation inför mandatperioden 2023–
2026.  
 
Arbetsgruppen fick bland annat i uppdrag att avge rapport med förslag på antal 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 21 november 2021 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2021, § 88 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige  

- [Alt. 1] ändras till 41 eller 
- [Alt. 2] förblir 49  

från och med den 15 oktober 2022.  
 
2. Antalet ersättare bestäms till två för partier med upp till fyra mandat. För partier 

med fler än fyra mandat i kommunfullmäktige fastställs antalet ersättare till hälften 
av antalet mandat partiet har fått i kommunfullmäktige, avrundat uppåt till närmaste 
heltal. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta enligt 
kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, alternativ 1. 
 
Lars Lundberg (KD) yrkar bifall till Magnus Webergs (M) yrkande. 
 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta enligt 
kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, alternativ 2.  
 
Johan Söderlin (SJP) yrkar bifall till Cecilia Olsson Carlssons (S) yrkande. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt 
eget yrkande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
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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.s
e 
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2021-11-21 2021/115 
  
  

Kommunledningsförvaltningen 
Jesper Bryngemark 
Kommunsekreterare 
 

 Kommunfullmäktige  

 
Antal ledamöter i kommunfullmäktige 2022–2026 

 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige  

- [Alt. 1] ändras till 41 eller 
- [Alt. 2] förblir 49  

från och med den 15 oktober 2022.  
 
2. Antalet ersättare bestäms till 2 för partier med upp till 4 mandat. För partier med 

fler än 4 mandat i kommunfullmäktige föreslår arbetsgruppen att antalet ersättare 
fastställs till hälften av antalet mandat partiet har fått i kommunfullmäktige, 
avrundat uppåt till närmaste heltal. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att se över kommunens politiska organisation inför mandatperioden 2023–
2026.  
 
Arbetsgruppen fick bland annat i uppdrag att avge rapport med förslag på antal 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 2022. 
 
Ärendet 
Arbetsgruppen har berett frågan och lämnar två alternativa förslag till 
kommunfullmäktige: 
 
Alternativ 1: Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ändras till 41 från och med den 
15 oktober 2022.  
 
Alternativ 2: Antalet ledamöter i kommunfullmäktige förblir 49 efter den 15 oktober 
2022. 
 
Oavsett vilket av alternativen kommunfullmäktige röstar för föreslår arbetsgruppen 
att antalet ersättare bestäms till 2 för partier med upp till 4 mandat. För partier med 
fler än 4 mandat i kommunfullmäktige föreslår arbetsgruppen att antalet ersättare 
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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.s
e 
 

 

fastställs till hälften av antalet mandat partiet har fått i kommunfullmäktige, avrundat 
uppåt till närmaste heltal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 21 november 2021 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2021, § 88 
  
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till  
Länsstyrelsen 
 
 
Jesper Bryngemark Angelica Lindberg 
Kommunsekreterare Kanslichef  
Kansliavdelningen  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-05-26  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 88   Dnr 2021/115 
 
Översyn av politisk organisation m.m. inför mandatperioden 2023–2026 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. En arbetsgrupp utses med uppdrag att se över kommunens politiska organisation inför 

mandatperioden 2023–2026. Arbetsgruppen ska avge rapport med förslag på 
– Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 2022 
– Politisk organisation i övrigt från och med den 1 januari 2023 
– Regler för partistöd från och med den 1 januari 2023 
– Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda inklusive årsarvoden till vissa 
förtroendevalda (ordförande m.fl.) från och med den 1 januari 2023. 
 

2. Till arbetsgruppen utser varje parti, som har mandat i kommunfullmäktige, en ledamot. 
Varje ledamot får själv utse en ersättare vid behov. Ledamöter och ersättare ska vara 
förtroendevalda i Sjöbo kommun. Kommunstyrelsens ordförande utses till 
sammankallande. Partierna ska senast den 1 juni 2021 rapportera till kommunstyrelsens 
ordförande vem de har utsett. 
Berörda tjänstepersoner ska bistå arbetsgruppen. 
 

3. Förslaget på antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska presenteras för 
kommunfullmäktige senast i december 2021. Övriga förslag ska presenteras för 
kommunfullmäktige senast i maj 2022. 

 
Sammanfattning 
Inför kommunalvalet 2022 behöver den kommunala organisationen ses över med avseende på 
bland annat nämndsstruktur, antalet ledamöter och ersättare i de beslutande organen och 
ekonomisk ersättning till partier och ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2021 § 97 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 maj 2021 § 108 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 19 april 2021 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
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§ 203   Dnr 2021/205 
 
Ansökan om utökad borgensram från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
1. Sjöbo kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 miljoner 
kronor jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en 
omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de 
ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. 

2. Borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund minst 
amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. 

3. Sjöbo kommun ska i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra 
Skånes räddningstjänstförbund ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna där 
deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 

4. Borgensförbindelsen och regressavtalet för Sjöbo kommuns del undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och 
kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare). 

5. Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund ska inte erlägga någon borgensavgift. 
6. Sjöbo kommuns beslut om borgensförbindelse gäller under förutsättning av att 

motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. 
 
Lars Lundberg (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Medlemskommunerna i Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF), Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad ingick år 2013 i borgen för SÖRF på totalt 16 000 000 kronor. Åtagandet 
gällde under 10 år för att därefter omprövas. 
 
I samband med omprövning av befintligt borgensåtagande har SÖRF inkommit med en 
hemställan om borgen för ytterligare nyupplåning i samband med inköp av nya brandfordon.. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 november 2021, § 201 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
Utkast till regressavtal 
Beslut Direktionen Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund den 17 september 2021, § 19. 
Beslut kommunfullmäktige den 18 december 2013, § 142 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Sjöbo kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 
miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan 
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göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. 

2. Borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund minst 
amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. 

3. Sjöbo kommun ska i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra 
Skånes räddningstjänstförbund ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna 
där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 

4. Borgensförbindelsen och regressavtalet för Sjöbo kommuns del undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och 
kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare). 

5. Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund ska inte erlägga någon borgensavgift. 
6. Sjöbo kommuns beslut om borgensförbindelse gäller under förutsättning av att 

motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Lundberg (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets beslutsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.  
  
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 
Ekonomiavdelningen 
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§ 201   Dnr 2021/205 
 
Ansökan om utökad borgensram från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Sjöbo kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 miljoner 
kronor jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en 
omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de 
ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. 

2. Borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund minst 
amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. 

3. Sjöbo kommun ska i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra 
Skånes räddningstjänstförbund ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna där 
deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 

4. Borgensförbindelsen och regressavtalet för Sjöbo kommuns del undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och 
kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare). 

5. Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund ska inte erlägga någon borgensavgift. 
6. Sjöbo kommuns beslut om borgensförbindelse gäller under förutsättning av att 

motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. 
 
Sammanfattning 
Medlemskommunerna i Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF), Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad ingick år 2013 i borgen för SÖRF på totalt 16 000 000 kronor. Åtagandet 
gällde under 10 år för att därefter omprövas. 
 
I samband med omprövning av befintligt borgensåtagande har SÖRF inkommit med en 
hemställan om borgen för ytterligare nyupplåning i samband med inköp av nya brandfordon.. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
Utkast till regressavtal 
Beslut Direktionen Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund den 17 september 2021, § 19. 
Beslut kommunfullmäktige den 18 december 2013, § 142 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Lundberg (KD) yrkar att arbetsutskottet ska avslå kommunledningsförvaltningens 
beslutsförslag.  
 
Johan Söderlin (SJP) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens beslutsförslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt 
kommunledningsförvaltningens beslutsförslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 
Ekonomiavdelningen 
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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  
2021-11-19 2021/205 
  

Kommunledningsförvaltningen 
Ann-Christin Walméus 
Ekonomichef 
 

 Kommunfullmäktige 

 
Ansökan om förlängd och utökat borgensåtagande från 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 000 000 kronor jämte därpå 
löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av 
fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga 
skuldebrevens respektive lånebelopp. 

2. Borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst 
amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. 

3. Sjöbo kommun ska i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund ingå som part i det regressavtal mellan 
medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 

4. Borgensförbindelsen och regressavtalet för Sjöbo kommuns del undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och 
kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare). 

5. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds ska inte erlägga någon borgensavgift. 
6. Sjöbo kommuns beslut om borgensförbindelse gäller under förutsättning av att 

motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. 
 
Bakgrund 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ansöker om borgensåtagande från 
medlemskommunerna i samband med lån av likvida medel för inköp av nya brandfordon. 
 
Medlemskommunerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystad ingick år 2013 i borgen för SÖRF på totalt 16 000 000 kronor. 
Åtagandet gällde under 10 år för att därefter omprövas. 
 
I samband med omprövning av befintligt borgensåtagande har Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF) inkommit med en hemställan om borgen för ytterligare 
nyupplåning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
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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 
 

 

SÖRF behöver investera i två höjdfordon och fyra till fem släckbilar under perioden 2022-
2027. Befintliga bilar är över 20 år gamla och reparationerna är kostsamma och äventyrar 
SÖRF:s operativa förmåga. Investeringarna kräver nyupplåning med utökad kommunal 
borgen. Totalt innebär omprövning av befintlig borgen samt tillkommande nyupplåning att 
borgensramen utökas från 16 000 000 kronor till 50 000 000 kronor. 
 
Medlemskommunerna (Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad) ingår en solidarisk 
borgen. När flera borgensmän går i borgen för samma skuld och utan förbehåll, ansvarar de 
solidariskt om låntagaren inte kan betala den aktuella skulden. Långivaren kan då kräva 
betalning av en eller flera av borgensmännen. För att begränsa den enskilda kommunens 
ekonomiska ansvar behövs ett inbördes regressavtal mellan kommunerna. Genom detta 
avtal begränsas ansvaret till den procentsats som motsvarar respektive kommuns andel av 
den totala medlemsavgiften. Ett nytt regressavtal behöver upprättas med aktuellt 
borgensbelopp. 
 
Enligt de finansiella riktlinjerna ska det i samband med det skriftliga utlåtandet om borgen 
lämnas även en rekommendation om uttag av borgensavgift. Då Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund inte bedriver konkurrensutsatt verksamhet innebär det att det är 
upp till kommunfullmäktige att avgöra om borgensavgift ska tas ut. Då SÖRF inte bedriver 
affärsmässig verksamhet, utan finansieras genom medlemsavgifter som är 
skattefinansierade, bedöms det inte finnas skäl att ta ut en borgensavgift.  
 
Förslaget till beslut innebär att medlemskommunerna ska ha möjlighet att ompröva 
borgensåtagandet efter 10 år. Ett skäl för detta är att kommunernas åtagande inte bör vara 
obegränsat i tid. En annan förutsättning för borgensåtagandet är att aktuellt lån amorteras i 
takt med fordonens avskrivningstid. Denna tid kan dock överstiga 10 år. 
 
Beslutet om utökad borgensram innebär inte att kommunen godkänner ökad driftsram. 
Driftramar för respektive år hanteras i medlemssamråd enligt förbundsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Regressavtal  
Beslut Direktionen Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund den 17 september 2021, § 19. 
Beslut kommunfullmäktige den 18 december 2013, § 142 
 
Delges 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
Ekonomiavdelningen 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Walméus 
Ekonomichef 
0416 - 270 81  
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REGRESSAVTAL 
1. Parter 
(1) Sjöbo kommun, org. nr 212000-1090 
(2) Simrishamns kommun, org. nr 212000-0969 
(3) Tomelilla kommun, org. nr 212000-0886 och 
(4) Ystad kommun, org. nr 212000-1181 

tillsammans ”Parterna” och vardera en ”Part” 

2. Bakgrund och syfte 

2.1 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, org. nr 222000-1149 (”Låntagaren”) har för avsikt att 
ingå låneavtal med extern långivare (”Långivaren”). Det totala lånebeloppet som omfattas av detta 
regressavtal får högst uppgå till 50 000 000 kronor. 

2.2 Sjöbo kommun, Simrishamns kommun, Tomelilla kommun och Ystads kommun (tillsammans 
”Borgensmännen” och var för sig ”Borgensman”) har ingått en solidarisk borgensförbindelse 
avseende Låntagarens förpliktelser till förmån för Långivaren (”Borgensförbindelser”). 

2.3 Parternas del i totala medlemsavgiften till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (”Andelen”) i 
Låntagaren är fördelade enligt följande: 

Sjöbo kommun 23,3% 
Simrishamns kommun 23,1% 
Tomelilla kommun 16,4% 
Ystad kommun 37,2% 
 
2.4 Borgensförbindelsen innebär i korthet, att Borgensmännen har åtagit sig att svara såsom för egen 
skuld för Låntagarens förpliktelser mot Långivaren under låneavtal (jämte därpå löpande ränta och 
kostnader). Långivaren har rätt att vända sig till vilken som helst eller flera av dessa Borgensmän för 
betalning. 
 
2.5 Parterna önskar nu reglera sitt inbördes ansvar och regressrätt vad avser låneavtal. Syftet med 
detta avtal är att varje Part ska svara för låneavtal i proportion till Andelen enligt punkt 2.3 ovan.  
 
3.   Förfarande vid krav under Borgensförbindelsen 
 
Om Långivaren framställer krav enligt Borgensförbindelsen gentemot någon av Borgensmännen, ska 
följande gälla: 
 
(a) Den Borgensman som mottar krav enligt Borgensförbindelsen från Långivaren (den ”Betalande 
Parten”) ska genast meddela de andra partnerna om kravet och om Långivarens angivna förfallodag 
(”Förfallodagen”) 
 
(b) Den Betalande Parten ska därefter reglera skulden i enlighet med Långivarens krav. 
 
(c) Den som mottar kravet ska också meddela övriga Parter om vilka belopp respektive Part är skyldig 
att betala, baserat på Andelen enligt punkt 2.3 ovan. 
 
(d) Varje Part ska sedan erlägga sin del av det totala beloppet direkt till den Betalande Parten, senast 
på Förfallodagen för kravet. 
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4. Ränta 
 
4.1 Om Part är skyldig att erlägga belopp till annan Part enligt detta avtal och inte gör så på den 
angivna förfallodagen, ska dröjsmålsränta utgå på det försenade beloppet med den vid var tid 
gällande referensräntan (enligt 9 § räntelagen (1975:635) plus fyra procent, fram till dag då betalning 
erläggs. 
 
5. Avtalstid och uppsägning 
 
5.1 Detta avtal träder i kraft när samtliga parter undertecknat det och gäller under 10 år under tiden 
parterna är bundna av borgensåtagandet. Avtalet är, i förhållande till respektive Part, villkorat av att 
fullmäktiges beslut om ingående av detta regressavtal vunnit laga kraft. 
 
5.2 Avtalet kan inte sägas upp av Part, utan samtliga Parter måste i så fall var överens om att avtalet 
ska upphöra. 
 
6. Överlåtelse av avtal och ägarförändringar 
 
6.1 Ingen av Parterna får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 
 
6.2 Parts ansvar för Låntagarens samtliga förpliktelser enligt detta regressavtal och ska efter att Part 
upphört att ha medlemsandel i Låntagaren vara begränsat till sådana förpliktelser som existerade vid 
Partens utträde ur Låntagaren, om inte annan överenskommelse träffas. 
 
7. Meddelande 
 
7.1 Meddelande som har samband med detta avtal, skickas till följande adresser: 
 
Sjöbo kommun, 275 80 SJÖBO 
Simrishamns kommun, 272 80 SIMRISHAMN 
Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 273 80 TOMELILLA 
Ystad kommun, 271 80 YSTAD 
 
7.2 Brev anses ha kommit mottagaren tillhanda fem bankdagar eller förbetald försändelse med 
rekommenderat brev. Brev och meddelande som överlämnas personligen anses ha kommit 
mottagaren tillhanda vid överlämnandet. 
 
7.3 Om Part byter adress, ska detta meddelas de övriga Parter senast fem bankdagar innan 
adressändringen träder i kraft.  
 
8. Övrigt 
 
8.1 Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande godkännas av respektive Parts 
fullmäktige. 
 
8.2 Parternas överenskommelse enligt detta avtal ska inte anses vara ett enkelt bolag. 
 
8.3 Var och en av Parterna ska stå för sina egna kostnader i samband med upprättande av detta avtal 
och tillvaratagande av rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet, om de inte kommer överens 
om något annat. 
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9 Tillämplig lag och tvist 
 
9.1 Svensk lag ska gälla för detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor 
 
9.2 Tvist i anledning av detta avtal ska prövas av allmän domstol. 
 
Detta avtal har upprättats i fyra original varav Parterna tagit var sitt. 
 
 
 
…………………den ……/…….. 20   …………………den ……/…….. 20 
 
Sjöbo kommun   Sjöbo kommun 
 
 
 
…………………………………………..   ……………………………………………… 
 
 
 
…………………den ……/…….. 20   …………………den ……/…….. 20 
 
Simrishamns kommun   Simrishamns kommun 
 
 
 
…………………………………………..   ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………den ……/…….. 20   …………………den ……/…….. 20 
 
Tomelilla kommun   Tomelilla kommun 
 
 
 
…………………………………………..   ……………………………………………… 
 
 
 
 
…………………den ……/…….. 20   …………………den ……/…….. 20 
 
Ystad kommun   Ystad kommun 
 
 
 
…………………………………………..   ……………………………………………… 

33



 

34



35



36



37



38



39



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 204   Dnr 2021/214 
 
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sjöbo kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
De lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun med uppdatering gällande 
alkoholförtäring revideras till att även omfatta parkeringsytan på fastigheten Solvik 4, enligt 
gul markering i kartbilaga. 
 
Sammanfattning 
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommunerna meddela föreskrifter för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. 
 
Tekniska nämnden har i beslut den 21 oktober 2021 gett kommunfullmäktige ett förslag till 
revidering av de lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 november 2021, § 202 
Tekniska nämndens beslut den 21 oktober 2021, § 95 
Kartbilaga 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse  
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Tekniska nämnden  
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§ 202   Dnr 2021/214 
 
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sjöbo kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
De lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun med uppdatering gällande 
alkoholförtäring revideras till att även omfatta parkeringsytan på fastigheten Solvik 4, enligt 
gul markering i kartbilaga. 
 
Sammanfattning 
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får kommunerna meddela föreskrifter för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. 
 
Tekniska nämnden har i beslut den 21 oktober 2021 gett kommunfullmäktige ett förslag till 
revidering av de lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 21 oktober 2021, § 95 
Kartbilaga 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden  
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sjöbo kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 29 februari 1996 
Ändrade av kommunfullmäktige den 27 januari 2010 
Ändrade av kommunfullmäktige den 16 juni 2010 
Ändrade av kommunfullmäktige den 24 februari 2016 
Ändrade av kommunfullmäktige den 5 december 2018 § 134 
Ändrade av kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 113 
Ändrade av kommunfullmäktige den xx  
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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SJÖBO KOMMUN 

 
Sjöbo kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 

1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Sjöbo kommun ska upprätthållas. 

 
2 § 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om 
torghandel. 

 
3 § 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: utanför 
detaljplanelagda områden belägna parker, planteringar, kyrkogårdar, begravningsplatser, 
lekplatser, idrottsplatser, friluftsbad, offentliga badstränder, campingplatser och platser för andra 
fritidsändamål, som av kommunen upplåtits till allmänt begagnande. 

 
4 § 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 § och 12 §, 14 
§ andra stycket och 18 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 
 

Lastning av varor m.m. 
 

5 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill 
eller dålig lukt. 

 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar 
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 
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Schaktning, grävning m.m. 
 

6 § 
 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 
 

Störande buller 
 

7 § 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning 
och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

 
 

Containrar 
 

8 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är 
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 

 
 

Markiser, flaggor och skyltar 
 

9 § 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd 
än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

 
 

Affischering 
 

10 § 
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på 
sådana husväggar, staket, stolpar, eller liknande som vetter mot offentlig plats. Placering av 
”gatupratare”/vippställ för annonser eller liknande kräver tillstånd på offentlig plats. 

 
Affischering på träd är förbjudet. 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen 
finns. 

 
 

Högtalarutsändning 
 

11 § 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 
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Insamling av pengar 
 

12 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

 

Förtäring av alkohol 
 

13 § 
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras inom följande områden 
annat än i samband med tillåten servering därav: 

 
Område kring trafikterminalen i Sjöbo 
Gamla torget i Sjöbo (del av Sjöbo 5:44) 
ICA Kvantum i Sjöbo (del av Sjöbo 3:14)  
Coop, Såggatan 2 i Sjöbo (Yxan 1)  
Butikslokaler på fastigheten Tryckaren 10 i Sjöbo  
Coop, Södergatan i Sjöbo (Laxen 3) 
Dollarstore i Sjöbo (Blejen 1) 
Bil Bengtsson i Sjöbo (Tryckaren 5) 
ICA Supermarket i Sjöbo (Solvik 4) 
Området kring elstationen söder om kommunhuset i Sjöbo (del av Sjöbo 3:14) 
Grillhuset vid Möllers mosse i Sjöbo (del av Sandbäck 5:102) 
Nya Torg i Sjöbo (del av Sandbäck 5:102) 
Aktivitetsparken i Sjöbo (del av Sandbäck 5:102) 
Bifogade kartor markerar vilka områden förbudet avser. 

 
 

Ambulerande försäljning 
 

14 § 
Ambulerande försäljning får inte ske i Sjöbo centrum och på marknadsplatsen i Sjöbo under de 
dagar det hålls marknad i Sjöbo. 

 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 
§ ordningslagen. 

 

Camping 
 

15 § 
Camping får inte ske i Sjöbo centrum, på marknadsplatsen i Sjöbo och angränsande grönområden 
med undantag av på av kommunen för ändamålet upplåtna områden. 

 
Möjlighet finns för föreningar och organisationer att söka tillstånd hos kommunen för camping på 
annan plats i samband med större evenemang. 
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Hundar 
 

16 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 §. Det som sägs i denna paragraf 
gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund i tjänst samt för polishund 
i tjänst. 

 
17 § 

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats och på de platser som jämställs med 
offentlig plats enligt 3 § inom detaljplanelagt område i Sjöbo, Blentarp, Bjärsjölagård, Klasaröd, 
Lövestad, Sövde, Vollsjö och Äsperöd. 

18 § 

Hundar ska hållas kopplade på följande områden: 
Kring Möllers mosse – Aktivitetsparken – Malenas Park 
Gatorna kring Östergatan - Gamla Torg - Västergatan - Tegelgatan - och Planteringsgatan 
Nya Torg 
Orebackens camping 
Sövde badplats 
Torget i Vollsjö 
Området kring Pumphuset och lekplatsen i Vollsjö 
Marknadsplatsen i Lövestad 
Grönområde söder om Blentarpsvägen i Blentarp 
Del av gamla spårområdet i Bjärsjölagård 
Bifogade kartor markerar vilka områden kopplingstvånget avser. 

 
Hundförbud mellan den 1/5 och 30/9 gäller för: 
Badplatsen i Sövde, från bastubåtsbryggan och västerut 
Bifogade kartor markerar vilka områden förbudet avser. 

 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnat område. 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband med ägarens kontaktuppgifter eller vara ID- 
märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. 

 
 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
 

18 § 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på 
offentlig plats. Fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan 
polismyndighetens tillstånd endast mellan kl. 23.30 och 00.30 på nyårsafton. Vid användandet ska 
hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. 

 
 

Avgift för att använda offentlig plats 
 

19 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 

20 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 
§ första stycket, 13 § och 14 § första och andra styckena, 15 och 16 §§, 17 – 18 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Dessa föreskrifter med ändringar träder i kraft den x xxxxx 2021
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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 
2021-10-11 2021/573 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Åsa Löfgren 
Utvecklingsledare/Företagslots 
0416-27414 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun 
avseende alkoholförtäring  
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera de lokala 
ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun med uppdatering gällande alkoholförtäring att 
även omfatta parkeringsytan på fastigheten Solvik 4, se gul markering i kartbilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 3 kap. 8 § i Ordningslagen får kommunerna meddela föreskrifter för att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 11 oktober 2021 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter samt kartbilaga 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Ärendet 
Sjöbo kommun har idag i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna ett alkoholförbud på 
vissa allmänna platser. Samtliga entréer till livsmedelsbutikerna i Sjöbo tätort samt 
områden där det varit problem omfattas också av samma alkoholförbud. Förbudet innebär 
att polisen kan ingripa om det förekommer alkohol på platsen.  
Med stöd i 1 kap §2 punkt 4 i Ordningslagen betraktar tekniska nämnden platserna som 
offentlig plats. ”Med offentlig plats enligt denna lag avses andra landområden och 
utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik”.  
Inom kort öppnar ICA Supermarket sin butik i nya lokaler på Sjöbo väst. Parkering på 
Solvik 4 arrenderas av privat fastighetsägare. Samma föreskrift ang. alkoholförtäring bör 
gälla på fastigheten Solvik 4 inkl. den framtida torgytan i anslutning till parkeringen. 
Alkoholförbudet bör ligga kvar på den plats som ICA Supermarket tidigare fanns 
(Tryckaren 10).  
 
Checklista 
 
Kommunikation 
När kommunfullmäktige tagit beslutet och Länsstyrelsen fastställt dem ska de publiceras 
på www.sjobo.se 
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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 
 

Pressmeddelande ska gå ut om att föreskrifterna har uppdaterats.  
Polisen i Sjöbo har tillfrågats om revideringen och ska även informeras om att 
kommunfullmäktige antagit föreskrifterna.  
Fastighetsägare till fastigheten Solvik 4 har tillfrågats om att lägga till området i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Barn 
På de andra platserna har det förekommit minderåriga. Med ett alkoholförbud bidrar vi till 
mindre risker för minderåriga. 

 
Folkhälsa 
Beslutet bidrar till att minska riskerna för alkoholrelaterat missbruk. 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson  Åsa Löfgren 
Förvaltningschef  Utvecklingsledare/Företagslots 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-10-21  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 95   Dnr 2021/573 
 
Översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun avseende 
alkoholförtäring 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera de lokala 
ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun med uppdatering gällande 
alkoholförtäring att även omfatta parkeringsytan på fastigheten Solvik 4, se gul 
markering i kartbilaga. 

 
Sammanfattning 

Enligt 3 kap. 8 § i Ordningslagen får kommunerna meddela föreskrifter för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 11 oktober 2021 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter samt kartbilaga 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
    Dnr 2021/124 
 
Rapportering av ej verkställda beslut 2021 - kvartal 3 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Rapporteringen av ej verkställda beslut för det tredje kvartalet 2021 läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport av ej verkställda beslut för det 
tredje kvartalet 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 23 november 2021, § 142 
Statistikrapport ej verkställda beslut 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-23  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 142   Dnr 2021/325 
 
Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 3 2021 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1§ 4 kap SoL och LSS kvartal 3 
2021, 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 på nytt 
verkställts inom 3 månader. Till kommunfullmäktige skall nämnden lämna en statistikrapport. 
Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer kvartal 3 2021 
Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2021-09-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer

VO 2021/325
2021.1902

2021-11-26
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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  
2021-11-08  
  
  

Vård och 
omsorgsförvaltningen 

  

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen 30 september 2021 
 
 
Kön/födelseår typ av bistånd orsak beslutsdag/avbrott 
Kvinna 1925 Särskilt boende Tackat nej 2021-02-02 
   erbjudande 2021-03-01 
   erbjudande 2021-07-01 
   erbjudande 2021-09-23 
    

 
Kvinna 1947 Särskilt boende Tackat nej 2020-06-17 
   erbjudande 2020-09-24 
   erbjudande 2021-04-13 
   erbjudande 2021-06-04 
   Har önskemål om specifika boenden. 
 
Man 1950 Särskilt boende Tackat nej 2021-06-15 
   Erbjudande 2021-10-06 
 
 
Kvinna 1936 Särskilt boende Tackat nej 2021-03-19 
   Erbjudande 2021-06-03 
   Erbjudande 2021-09-15 
   Återtar ansökan 2021-09-16 
   Vill återkomma vid senare tillfälle 
 
 
Kvinna 1979 Kontaktperson  resursbrist saknar lämplig 2021-05-31 
   Uppdragstagare 
   Verkställt 2021-10-04 
 
 
Man 1955 Kontaktperson  resursbrist saknar lämplig 2021-04-09 
   Uppdragstagare 
   Verkställt 2021-10-01 
    
 
 
      

 

VO 2021/325
2021.1860

2021-11-18
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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  30 september 2021 
 
Kön/födelseår typ av bistånd orsak beslutsdag/avbrott 
 
  
 
 
Avrapportering tidigare rapporterade beslut 
 
Kvinna 1991 Daglig verksamhet LSS avbrott p g a Corona 2020-11-23 
 Avvaktar att få återgå till tidigare arbetsplats 
 
 Åter verkställt    2021-09-30  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 182   Dnr 2021/186 
 
Bostäder enligt § 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att för vård- och 

omsorgsnämnden föreslå lämpliga tomter för byggnation av två bostäder enligt § 9 Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Serviceboendet ska vara klart för 
inflyttning 2023. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med underlag hur hyresvärd 
och verksamhet kan konkurrensutsättas genom lagen om offentlig upphandling (LOU). 

3. Medel för hyra och drift beaktas i flerårsplanen. 
 
Reservationer 
Cecilia Olsson Carlsson (S) och Lucas Lennartsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 31 augusti 2021föreslagit kommunstyrelsen 
besluta att godkänna behovet av bostäder enligt 9§ LSS och ger uppdrag till Tekniska 
förvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Sjöbohem att erbjuda tomter respektive 
ansvara för nybyggnation av två bostäder, ett serviceboende 2023 och en gruppbostad 2026. 
Medel för hyra och drift planeras in i flerårsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 oktober 2021, § 182 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 31 augusti 2021, § 109 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen   
 
Arbetsutskottets beslutsförslag 
1. Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och AB Sjöbohem ges i uppdrag att erbjuda 
tomter respektive ansvara för nybyggnation av två bostäder, ett serviceboende 2023 och en 
gruppbostad 2026.  
2. Medel för hyra och drift planeras in i flerårsbudget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) och Lucas Lennartsson (V) yrkar att  
1. Godkänna av vård- och omsorgsnämnden föreslaget behovet av bostäder enligt 9§ LSS 
samt ge i uppdrag till tekniska förvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Sjöbohem att 
erbjuda tomter respektive ansvara för nybyggnation av två bostäder, ett serviceboende 2023 
och en gruppbostad 2026.  
 
2. Medel för hyra och drift planeras in i flerårsbudget.  
 
Ordförande Magnus Weberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

1. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att för vård- och 
omsorgsnämnden föreslå lämpliga tomter för byggnation av två bostäder enligt § 9 Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Serviceboendet ska vara klart för 
inflyttning 2023. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med underlag hur hyresvärd 
och verksamhet kan konkurrensutsättas genom lagen om offentlig upphandling (LOU). 

3. Medel för hyra och drift beaktas i flerårsplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget beslutsförslag mot arbetsutskottets samt Cecilia Olsson Carlssons 
(S) beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
enligt ordförandes beslutsförslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden  
Tekniska nämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
AB Sjöbohem 
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-27  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 177   Dnr 2021/186 
 
Bostäder enligt § 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 31 augusti 2021föreslagit kommunstyrelsen 
besluta att godkänna behovet av bostäder enligt 9§ LSS och ger uppdrag till Tekniska 
förvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Sjöbohem att erbjuda tomter respektive 
ansvara för nybyggnation av två bostäder, ett serviceboende 2023 och en gruppbostad 2026. 
Medel för hyra och drift planeras in i flerårsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 31 augusti 2021, § 109 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och AB Sjöbohem ges i uppdrag 

att erbjuda tomter respektive ansvara för nybyggnation av två bostäder, ett 
serviceboende 2023 och en gruppbostad 2026.  

2. Medel för hyra och drift planeras in i flerårsbudget. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens beslutsförslag. 
 
Ordföranden Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta: 
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
 
Johan Söderlin (SJP) yrkar bifall till Magnus Webergs (M) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Cecilia Olsson Carlssons (S) yrkande mot Magnus Webergs (M) yrkande 
och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt Magnus Webergs (M) yrkande.   
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden  
Tekniska nämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
AB Sjöbohem 
Ekonomiavdelningen 
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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 Vår referens 
2021-12-08 Dnr 2021/186 

  
Kommunledningsförvaltningen  
Thorbjörn Sjunneson       

 Kommunstyrelsen  
   

   

Bostäder enligt § 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Godkänna av Vård och omsorgsnämnden föreslaget behovet av 

bostäder enligt 9§ LSS samt ge i uppdrag till Tekniska förvaltningen, 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Sjöbohem att erbjuda tomter 
respektive ansvara för nybyggnation av två bostäder, ett serviceboende 
2023 och en gruppbostad 2026.  

2. Medel  för hyra och drift planeras in i flerårsbudget.  
 

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden har beslutat (VO § 109/2021) att hos kommunstyrelsen ansöka om 
godkännande av behovet av två nya bostäder enligt LSS 2023 respektive 2026 
 
I Sjöbo kommuns styrprinciper anges att Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas innan 
hyreskontrakt kan tecknas. 

 
Sammanfattning  
Inventering av unga personer med stöd enligt LSS genomförs regelbundet inom förvaltningen 
för att identifiera unga vuxna som bedöms ha rätt till bostad enligt LSS antingen i form av serv-
iceboende, eller gruppbostad. Inventeringen ger ingen heltäckande bild eftersom ungdomar 
både kan välja att flytta till Sjöbo eller flytta härifrån i samband med att man lämnar föräldra-
hemmet. Det finns också unga som inte  tidigare haft stöd enligt LSS som kan vara berättigade 
till bostad enligt LSS. Ovanstående boenden finns med i kommunens budget och flerårsplan 
2022 – 2024 
 
Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsnämndens beslut § 109/2021 daterad 2021-08-31 
Tjänsteskrivelse 210824 angående behovet av bostäder enligt LSS 9§ 

 
Beslutet skickas till 
Vård och omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
 
Ann-Christin Walméus  Thorbjörn Sjunneson 
Ekonomichef  Lokalsamordnare 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-31  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 109   Dnr 2021/252 
 
Bostäder enligt § 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner behovet av 
bostäder enligt 9§ LSS och ger uppdrag till Tekniska förvaltningen, 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Sjöbohem att erbjuda tomter respektive ansvara för 
nybyggnation av två bostäder, ett serviceboende 2023 och en gruppbostad 2026. Medel 
för hyra och drift planeras in i flerårsbudget. 
 
Sammanfattning 
Inventering av unga personer med stöd enligt LSS genomförs regelbundet inom 
förvaltningen för att identifiera unga vuxna som bedöms ha rätt till bostad enligt LSS 
antingen i form av serviceboende, eller gruppbostad. Inventeringen ger ingen 
heltäckande bild eftersom ungdomar både kan välja att flytta till Sjöbo eller flytta 
härifrån i samband med att man lämnar föräldrahemmet. Det finns också unga som inte 
tidigare haft stöd enligt LSS som kan  vara berättigade till bostad enligt LSS.  
 
Ovanstående boenden finns med i kommunens budget och flerårsplan 2022 – 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 210824 angående behovet av bostäder enligt LSS 9§ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

VO 2021/252
2021.1486

2021-09-09
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 180   Dnr 2021/213 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen antas. 
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2022. 
 
Sammanfattning 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med ett förslag till ny taxa för prövning 
och tillsyn för 2022 enligt alkohollagen att gälla från den 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut, Ystad-Österlenregionens miljöförbund  
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post exp@ystadosterlenmiljö.se

hemsida:www.ystadosterlenmiljö.se

Förslag till beslut

2021-10-06 ADM.2021.3539 0

Direktionen för Ystad-Österlenregionens
Miljöförbund

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Förslag till beslut

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxa för prövning och
tillsyn för 2022 enligt alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige.

Bakgrund

Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Vid övergången fanns en
gällande taxa som reviderades under 2020 och som sedan fastställdeas i respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige under hösten. Taxan trädde i kraft 1 januari 2021 och
av beslutet framgår att taxan gäller för 2021 och därför ska ny taxa fastställas för kommande
år. I förslaget till taxa för 2022 föreslås ingen höjning av avgifterna utan dessa ligger kvar på
2021 års belopp som fastställts till 1 303 kr.

Beslutsunderlag

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen.
_____

Skickas till:
Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner
Kommunfullmäktige i resp medlemskommun
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se 
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen för Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner enligt alkohollagen – Avgifter 2021 
 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds 

kostnader för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och enligt de 
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 8 kap. 
10 § i lagen.  

 
2 §   Vid tillämpning av taxa för år 2022 är timtaxan 1 303 kr per timme handläggningstid. 

Gäller endast för 4 §. 
 
3 § Ansökningsavgifter  
• Stadigvarande tillstånd för allmänheten ....................................................................11 300 kr  

• Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap ................................................................11 300 kr 

• Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet .........................11 300 kr 

• Stadigvarande tillstånd för allmänheten p.g.a. byte av bolagsform (nytt org.nr  
medför nyansökan) avser befintlig tillståndshavare i kommunen med oförändrad  
verksamhet ..................................................................................................................8 200 kr 

• Stadigvarande tillstånd för allmänheten, avser pausservering ....................................8 200 kr 

• Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe .........................................8 200 kr 

• Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme 
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en gemensam ansökan) ....................8 200 kr 

• Anmälan och godkännande av lokal vid cateringverksamhet, avser ej tidigare  

godkänd lokal ..............................................................................................................1 100 kr 

• Anmälan av lokal vid cateringverksamhet, avser tidigare godkänd lokal .....................400 kr 
 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................5 100 kr 

b)  mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ...............................................6 200 kr 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten, avser tillfällig pausservering 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 100 kr 

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................2 100 kr 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten 
 (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................2 100 kr 

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 600 kr 
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• Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (avser partihandlare) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................4 600 kr 

 b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................5 700 kr 
 

• Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme  
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en ansökan per arrangemang) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 800 kr 

 b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 600 kr 

• Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap (avser ett tillfälle och kan beviljas  
högst 12 gånger per år) ................................................................................................1 100 kr  
Vid fler än 12 tillfällen per år söks stadigvarande tillstånd för slutna  
sällskap, se avgift ovan. 
 

• Tillfällig utökning i befintligt stadigvarande tillstånd avseende serveringstid, serveringsyta  
a) för allmänheten .................................................................................................... 2 100 kr 
b) för slutna sällskap  .................................................................................................1 100 kr 
 

Förändring eller tillägg i gällande tillstånd 

a) Tillägg av cateringtillstånd i befintligt stadigvarande tillstånd (avser i kommunen 

befintliga tillståndshavare) ..........................................................................................6 200 kr                                                  

b) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande  

inflytande) med aktieinnehav om 20 % eller mer .......................................................6 200 kr  

c) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande  

inflytande) med aktieinnehav mindre än 20 % ...........................................................3 700 kr     

d) Ändrade serveringstider ..............................................................................................3 700 kr 

e) Om-/tillbyggnad eller på andra sätt ändrade serveringslokaler ..................................3 700 kr 

f) Ändring av alkoholdrycker som får serveras ..............................................................3 700 kr 

g) Tillägg av uteservering ................................................................................................3 700 kr 

h) Namnbyte på serveringsställe, namnändring på bolag med bibehållet org.nr ........utan avgift  
Övrigt 
i) Anmälan kryddning av snaps ..................................................................................utan avgift  

j) Anmälan om provsmakning (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) ........utan avgift  

k) Anmälan om rumsservering och/eller minibar ........................................................utan avgift  

 
 
 
 

65



3(3) 

 
 
 

 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se 
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se 

 

 
Kunskapsprov 
• Kunskapsprov, kostnad per provtillfälle, max 3 gånger/person/ansökan ...................2 000 kr 

• Kostnad för auktoriserad tolk .......................................................................Självkostnadspris 

Tillsynsavgifter 

Fast tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd .........................................................1 900kr  
I den fasta tillsynsavgiften ingår avgift för en deltagare i utbildningen  
Ansvarsfull Alkoholservering som Ystad-Österlenregionens miljöförbund anordnar årligen. 

Rörlig tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd  
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättning av alkoholdrycker för varje serveringsställe, 
avser tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd.  
Rörlig tillsynsavgift tas ut med 1% av redovisad årsomsättning av alkoholdrycker, dock 
högst 16 200 kr. 
Restaurangrapport 
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättningen av alkoholdrycker, som 
tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten. Restaurangrapporten ska lämnas in varje år 
enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter om servering av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.  
Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar Alkoholenheten påminnelse.  
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport .....................................................................550 kr  
 

4 § I den fasta tillsynsavgiften /anmälningsavgiften ingår inte: 
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamheten bryter mot 

tillstånd eller villkor, inte följer föreläggande eller förbud eller har bristande 
egenkontroll 
 

- Bristfälliga underlag till ansökningar och anmälningar som kräver komplettering och 
extra handläggning 
 

- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten 
 

- Handläggning av klagomål 
 
För handläggning som debiteras med extra timavgift genom att den faktiska nerlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand och per 
påbörjad halvtimme. 
 
5 § Nedsättning av avgift 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna 
taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
 

66



 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Sammanträdesprotokoll  

      

 
2021-10-18 

 

 DIR §80         Dnr  ADM.2021.3539  
  
  
   
   
  
 

Direktionen - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen  

Beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna taxa för prövning och 
tillsyn för 2022 enligt alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Vid övergången fanns en 
gällande taxa som reviderades under 2020 och som sedan fastställdes i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige under hösten. Taxan trädde i kraft 1 januari 2021 och 
av beslutet framgår att taxan gäller för 2021 och därför ska ny taxa fastställas för kommande 
år. I förslaget till taxa för 2022 föreslås ingen höjning av avgifterna utan dessa ligger kvar på 
2021 års belopp som fastställts till 1 303 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Carina Barthel, miljöchef 
Taxa för prövning och tillsyn 

Förslag till beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna taxa för prövning och 
tillsyn för 2022 enligt alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige. 
  
______ 
 
Beslutet skickas till: 
Simrishamns, Tomelilla, Sjöbo och Ystads kommuner 
Kommunfullmäktige i resp medlemskommun 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 173   Dnr 2021/67 
 
Återrapport, kostnadsutvecklingen inom vård- och omsorgsnämndens 
respektive individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunbidraget utökas för äldreomsorgen med 4 miljoner kronor för att möta de ökade 

kostnaderna som pandemin skapat. 
2. Kommunbidraget utökas för individ- och familjeomsorgen med 4 miljoner kronor. 

Ökningen av kommunbidraget är för att minska handläggningstiderna för 
socialtjänstärenden, minska antalet ärenden inom försörjningsstöd samt att genomföra en 
förstudie av robotisering av ärenden för försörjningsstöd. 

3. Familjenämnden ska i samband med uppföljningar och delårsrapporter återkoppla 
utvecklingen av handläggningstid samt även utvecklingen av antalet hushåll med 
försörjningsstöd. 

4. Familjenämnden ska presentera resultatet av förstudien för kommunstyrelsen juni 2022. 
5. Kommunbidraget utökas för plan- och bygglovsverksamhet med 500 000 kronor för att 

minska handläggningstiderna för bygglov. 
6. Samhällsbyggnadsnämnden ska i samband med uppföljningar och delårsrapporter 

återkoppla utvecklingen  inom handläggningstid för bygglov.  
7. Utökningen finansieras genom att budgeten för skatteintäkter utökas med 8,5 miljoner 

kronor.  
8. Resultaträkning fastställs enligt bilaga 1. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2021 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen inom vård- och omsorgsnämndens respektive 
individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden och avge återrapport till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 oktober 2021 
Analys av kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg 
Analys av kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen 
Kommunstyrelsens beslut den 25 augusti 2021, § 130 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Magnus Weberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att:  
1. Kommunbidraget utökas för äldreomsorgen med 4 miljoner kronor för att möta de ökade 
kostnaderna som pandemin skapat. 
2. Kommunbidraget utökas för individ- och familjeomsorgen med 4 miljoner kronor.  
Ökningen av kommunbidraget är för att minska handläggningstiderna för socialtjänstärenden, 
minska antalet ärenden inom försörjningsstöd samt att genomföra en förstudie av robotisering 
av ärenden för försörjningsstöd. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

3. Familjenämnden ska i samband med uppföljningar och delårsrapporter återkoppla 
utvecklingen av handläggningstid samt även utvecklingen av antalet hushåll med 
försörjningsstöd. 
4. Familjenämnden ska presentera resultatet av förstudien för kommunstyrelsen juni 2022. 
5. Kommunbidraget utökas för plan- och bygglovsverksamhet med 500 000 kronor för att 
minska handläggningstiderna för bygglov. 
6. Samhällsbyggnadsnämnden ska i samband med uppföljningar och delårsrapporter 
återkoppla utvecklingen  inom handläggningstid för bygglov.  
7. Utökningen finansieras genom att budgeten för skatteintäkter utökas med 8,5 miljoner 
kronor.  
8. Resultaträkning fastställs enligt bilaga 1. 
  
Lars Lundberg (KD), Charlotte Ramel-Andersson (L), André af Geijerstam (SD) och Ulrika 
Axelsson (C) yrkar bifall till förslaget. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt 
detta.  
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
Kommunstyrelsen  
 
 
 

 

    Dnr 2021/67 
 
Återrapport, kostnadsutvecklingen inom vård- och omsorgsnämndens 
respektive individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Förslag hämtat från tjänsteskrivelse eller tidigare beslutsdokument 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2021 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen inom vård- och omsorgsnämndens respektive 
individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden och avge återrapport till 
kommunstyrelsen. 
 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för kostnadsutvecklingen 
inom vård- och omsorgsnämndens respektive individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområden. I ärendet föreligger även två dokument med ekonomiska analyser av 
vård- och omsorgsnämndens respektive individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 oktober 2021 
Analys av kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg 
Analys av kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen 
Kommunstyrelsens beslut den 25 augusti 2021, § 130 
 
Beslutet skickas till  
Ekonomiavdelningen 
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Datum  
2021-12-08  
  
Dnr 2021/67  

 
Ann-Christin Walméus 
Kommunlednings-
förvaltningen 

 Kommunfullmäktige 

Analys av kostnadsutvecklingen inom individ- och 
familjeomsorgen och vård och omsorg 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Förslag till beslut redovisas på mötet. 
 
Bakgrund 
I samband med den samlade månadsuppföljningen per den 30 juni 2021 beslutade 
kommunstyrelsen (§ 130) att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att analysera 
kostnadsutvecklingen inom vård- och omsorgsnämndens respektive individ- och 
familjeomsorgens verksamhetsområden. 
 
I delårsrapport 2 anges vård och omsorgsnämndens prognos till -8,2 mnkr, varav -
8,2 mnkr i äldreomsorgen och -0,6 mnkr i kommunövergripande verksamhet 
(kostenheten), vilket endast delvis möts av ett överskott i verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning på 0,6 mnkr. 
 
Bakgrunden till behovet av analys är de kostnadsökningar som vård och 
omsorgsverksamheten haft, framförallt 2020. År 2021 är budgeten 354 mnkr. Den 
största kostnaden (cirka 67 procent) inom vård- och omsorg avser äldreomsorgen 
medan verksamhet för personer med funktionsnedsättning svarar för cirka 33 
procent. 
 
Individ- och familjeomsorgens prognos per augusti 2021 innebär ett underskott om -
4,4 mnkr 2021. Underskotten är i huvudsak hänförbart till vård av barn och unga 
och försörjningsstödet. År 2021 är budgeten 64,6 mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostnadsökningen framförallt inom äldreomsorgen för såväl perioden 2016-2020 
som det enskilda året 2020 är snabbare än genomsnitt i alla kommuner, liknande 
kommuner och Skånes kommuner. Verksamhet för personer med funktionshinder 
uppvisar generellt en högre kostnadsnivå än vad som kan förväntas. 
 
Under flera år har individ- och familjeomsorgen återkommande haft underskott. 
Tillskotten till verksamheten har minskat men inte eliminerat underskotten. Sjöbo 
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har gått från att vara en kommun som jämförbart med andra har mycket låga 
nettokostnader för individ- och familjeomsorgen, till en kommun med nettokostnader 
i paritet med andra kommuner. Även om kommunens nettokostnader enstaka år 
överstigit referenskostnaderna har kostnaderna de senaste åren varit under 
referenskostnaderna. Detta trots stigande nettokostnader. 
 
Ekonomi 
2022 års budget antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2021, § 113 och innebar 
att resultatet fastställdes till 12,7 mnkr. Det budgeterade resultatet ligger i nivå med  
kommunfullmäktiges målsättning för god ekonomisk hushållning som anger att 
resultatet ska vara 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Med en 
resultatnivå på 1,1 procent uppnås den fastställda resultatnivån. 
 
Som en allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje 
generation själv ska bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta 
innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generationer 
har förbrukat. Resultatet måste därför vara tillräckligt stort för att inte belasta 
nästkommande generation. 
 
Som en tumregel brukar det anges att en det krävs ett resultat på 2 procent för att 
en kommun ska anses uppnå god ekonomisk hushållning. För kommuner som har 
ambitioner att öka befolkningen ställs krav på ytterligare 1-2 procent i resultat. Sjöbo 
har hitintills gjort bedömningen att kommunen klara en något lägre resultatnivå. 
Eftersom pensionsåtagandet som upparbetats före 1998 försäkrats, bedöms Sjöbo 
behöva ett resultat på 1,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att 
långsiktigt uppnå god ekonomisk hushållning. Det positiva resultatet kan användas 
för att möta svängningar i skatteintäkter, övriga intäkter och kostnader. Storleken på 
det positiva resultatet påverkar också utrymmet för investeringar. På ett års sikt 
uppnås resultatmålet om minst 1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning.  
 
Sjöbos lägre målsättning gällande resultatet märks även när Sjöbos resultat i 
genomsnitt för perioden 2016-2020 jämförs med andra kommuner. Det negativa 
resultatet från 2018 får genomslag på det genomsnittliga resultatet. 
 

 
 
Sjöbo redovisar under perioden, med undantag för 2019, lägre resultat än alla 
kommuner. Om jämförelsen istället görs i förhållande till Skåne blir bilden mer 
varierad, då Sjöbo för åren 2016 och 2019 redovisar högre resultat än Skåne.  
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När kommunen nu ökat exploateringstakten i syfte att öka befolkningstillväxten 
kommer det innebära behov av investeringar såväl för kommunen som för 
koncernen. I budget i investeringsplanen för 2022-2028 uppgår nettoinvesteringarna 
till mer än 500 mnkr varav exploateringsverksamheten står för cirka 300 mnkr. 
 
Skuldsättning kommunkoncernen 
Merparten av skulderna för Sjöbos kommunkoncern återfinns i AB Sjöbohem och 
Sjöbo Elnät AB. Som en effekt av god standard på skolfastigheter, försäljning av 
verksamhetsfastigheter till AB Sjöbohem och byggnation av simanläggningen hade 
Sjöbos kommunkoncern 2016 långfristiga skulder i nivå med riket men högre än 
Skåne. Därefter har de långfristiga skulderna i riket och Skåne ökat snabbare än i 
Sjöbo.  
 

 
 
2020 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt styrnyckeltal som skulle motivera 
bolagen till att amortera på lånen. De långfristiga skulderna minskade såväl 
nominellt som i kronor per invånare 2019 och 2020. 
 
Anslag till kommunstyrelsens förfogande 
I budget 2022 finns sammanlagt 7,2 mnkr till kommunstyrelsens förfogande. 
Anslaget utökades med 4,2 mnkr jämfört 2021 för eventuella extra kostnader 2022 
på grund av pandemin.  
 
Anslag till kommunstyrelsens förfogande 7,2 mnkr 
- Kommunfullmäktige §100/21 IT i Skåne  -3,4 mnkr 
- Kommunstyrelsen §135/21 Samarbetsavtal 

Kävlingeåns vattenvårdsprogram 
-0,1 mnkr 

Återstående till kommunstyrelsens förfogande 3,7 mnkr 
 
Om kommunstyrelsen väljer att öka anslaget till Leader 2022 minskas den 
kvarstående anslaget för kommunstyrelsens förfogande med 0,3 mnkr. 
 
Skatteprognos 
Efter att budget 2022 antogs har nya skatteprognoser erhållits. Den senaste 
prognosen anger att skatteintäkter och generella statsbidrag ökar 2022 med 15 
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mnkr i förhållande till budgeten. Detta innebär, allt annat lika, att resultatet förbättras 
från 12,7 mnkr till 27,7 mnkr. Samtidigt tar nu inflationen fart och skatteprognosen 
bygger på högre pris- och löneökningar än vad som var utgångspunkten för 
budgeten. Enbart löneökningarna motsvarar drygt 2 mnkr i kostnadsökning. 
Samtidigt är osäkerheten stor i prognosen och det är inte helt klarlagt vad effekterna 
av statens budget blir för kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
Analys av kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen 
Analys av kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg 
Kommunstyrelsen 25 augusti 2021, § 130. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Familjenämnden 
Vård och omsorgsnämnden 
 
 
Sjöbo som ovan 
 

 
Ann-Christin Walméus 
Ekonomichef 

74



 1(8) 

 
 
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 
 

 

  
2021-12-08  
  
  

Ekonomiavdelningen 
Ann-Christin Walméus 

  

Analys av kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg 
 

 
Sammanfattning 
Kostnadsökningen framförallt inom äldreomsorgen för såväl perioden 2016-2020 som det 
enskilda året 2020 är snabbare än genomsnitt i alla kommuner, liknande kommuner och Skånes 
kommuner. Verksamhet för personer med funktionshinder uppvisar generellt en högre 
kostnadsnivå än vad som kan förväntas. 
 
Äldreomsorgen 
Redan under andra halvåret 2019 identifierade vård- och omsorgsnämnden att kostnaderna 
ökade, framförallt inom hemtjänsten. En översyn av besluten gjordes för att säkerställa att de 
inte var generösare än vad riktlinjerna anger och att det fanns överensstämmelsen mellan 
beslutad insats och utförd insats. Några större avvikelser identifierades inte. Ett 
förändringsarbete påbörjades i syfte att möta de ökande personalkostnaderna. Genom att 
minska antalet timanställda och istället överanställa på respektive enheten skulle kontinuiteten 
för kunderna öka och kostnaderna minska. När pandemin bröt ut blev detta ett problem då 
övertalig personal inte kunde arbeta på andra arbetsplatser som hade vakanser. 
 
Analysen visar bland annat på följande. 

• Referenskostnaderna utgår från det kommunala utjämningssystemet vilka starkt 
påverkades av att systemet delvis gjordes om 2019, det försvårar jämförelsen något. 
Sjöbo kommun minskar avvikelsen i förhållande till referenskostnaden med lägre 
kostnader. Avvikelsen har dock minskat motsvarande cirka 20 mnkr för perioden 2016-
2020. I Kolada-databasens framtagna liknande kommuner avseende äldreomsorgen har 
en ännu sämre utveckling. Utvecklingen för i Skånes kommuner är något lägre och för 
alla kommuner (ovägt) sker i princip ingen förändring. 

• Nettokostnaderna för äldreomsorgen ökar snabbare för perioden 2016-2020 än för alla 
kommuner, liknande kommuner och för Skånes kommuner. Dock från en lägre nivå. 
Särskilt markant är kostnadsökningen mellan 2019 och 2020. 

• Kostnaderna för särskilt boende ökade snabbare än de kommungrupper som 
jämförelsen görs med, speciellt mellan 2019 och 2020. 

• Hemtjänsten uppvisar den snabbaste kostnadsutvecklingen, även här ökar kostnaderna 
särskilt 2020. 
 

Sammantaget är bilden att nettokostnaderna inom äldreomsorgen oavsett om det är särskilt 
boende eller ordinärt boende ökat mer än de övriga kommungrupperna. Vård och 
omsorgsverksamheten kommer under 2022 delta i jämförelseprojektet ”Kostnad per brukare” 
för att få en bättre förståelse och ett bättre analysunderlag till kostnadsutvecklingen. 
 
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 

 

75



 2(8) 

 
 
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 
 

 

Sjöbo kommun har traditionellt haft något högre kostnader än referenskostnaderna, det vill säga 
de kostnader som kommun förväntas ha med sin struktur om kommunen bedriver 
verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Skillnaden motsvarade 2020 
0,7 procent (0,7 mnkr). 
 
Analysen visar bland annat på följande. 

• Andelen invånare med insatser enligt LSS är högre än för de kommungrupper som ingår 
i jämförelsen. 

• Sjöbo redovisar högre kostnader i jämförelsen för särskilt boende och dagligverksamhet.  
• Andelen invånare 0-64 år som erhåller stöd i ordinärt boende är lägre i Sjöbo än för de 

kommungrupper som ingått i jämförelsen. 
• Sjöbo redovisar den högsta kostnaden i jämförelsen för funktionsnedsättning med insats 

enligt socialtjänstlagen (0-64 år) trots att andelen som erhåller insatserna är lägre än 
jämförelsegrupperna, dock kostnadsutvecklingen är lägre. 

• Genomsnittligt antal timmar för personlig assistans per vecka är lägre i Sjöbo än 
jämförelsegrupperna. 
 

Sammantaget är bilden att antalet beviljade insatser enligt LSS och kostnaderna för 
verksamheten är något högre än förväntat. 
 
Bakgrund 
I samband med den samlade månadsuppföljningen per den 30 juni 2021 beslutade 
kommunstyrelsen (§ 130) att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att analysera 
kostnadsutvecklingen inom vård- och omsorgsnämndens respektive individ- och 
familjeomsorgens verksamhetsområden. 
 
I delårsrapport 2 anges vård och omsorgsnämndens prognos till -8,2 mnkr, varav -8,2 mnkr i 
äldreomsorgen och -0,6 mnkr i kommunövergripande verksamhet (kostenheten), vilket endast 
delvis möts av ett överskott i verksamhet för personer med funktionsnedsättning på 0,6 mnkr. 
 
Bakgrunden till behovet av analys är de kostnadsökningar som verksamheten haft, framför allt 
2020. År 2021 är budgeten 354 mnkr. Den största kostnaden (cirka 67 procent) inom vård- och 
omsorg avser äldreomsorgen medan verksamhet för personer med funktionsnedsättning svarar 
för cirka 33 procent. 
 
Tabell: avvikelse mot budget (mnkr) 

Mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 
Prognos  
aug 2021 

Personer med 
funktionsnedsättning 3,5 -1,2 -4,7 -0,7 4,6 0,6 
Äldreomsorg 4,5 -1,4 -1,1 5,8 -2,2 -8,2 
Övrigt 0,6 0,1 -0,1 - -0,1 -0,6 
Total vård och 
omsorg 8,6 -2,5 -5,9 5,1 2,3 -8,2 

 
Prognosen för augusti 2021 innebär ett underskott om -8,2 mnkr 2021. Under åren 2016 till 
2021 uppvisar verksamheten stora variationer i resultatet med såväl större underskott som 
överskott. Även nedbrutet per verksamhet varierar resultaten mellan åren. 
 
Äldreomsorg 
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Sjöbo kommun har traditionellt haft lägre kostnader än referenskostnaderna, det vill säga de 
kostnader som kommun förväntas ha med sin struktur om kommunen bedriver verksamheten 
med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Skillnaden motsvarade 2020 -1 mnkr.  
 
Referenskostnaderna utgår från det kommunala utjämningssystemet vilka starkt påverkades av 
att systemet delvis gjordes om 2019, det försvårar jämförelsen något. Sjöbo kommun minskar 
avvikelsen i förhållande till referenskostnaden med lägre kostnader. Avvikelsen har dock 
minskat motsvarande cirka 20 mnkr för perioden 2016-2020. I Kolada-databasens framtagna 
liknande kommuner avseende äldreomsorgen har en ännu sämre utveckling. Utvecklingen för i 
Skånes kommuner är något lägre och för alla kommuner (ovägt) sker i princip ingen förändring. 
 
Avvikelsen är stor i både mnkr men också i procent av referenskostnaden. Nedan diagram ska 
läsas som att negativ avvikelse innebär att kommunen har lägre kostnader. 
 

 
 
Det innebär att kostnaderna 2020 var 1 mnkr lägre än vad som kan förväntas. En stor 
förändring jämfört med 2016 då avvikelsen var som störst med -21 mnkr. Störst är 
förändringen mellan 2019 och 2020 då avvikelsen minskar med 16 mnkr. 
 
Sjöbo hade 2020 merkostnader för covid med cirka 5 mnkr som kompenserades i statsbidrag 
först under 2021, om dessa kostnader räknas bort blir nettokostnadsavvikelsen 6 mnkr.  
 
Kostnadsutvecklingen totalt 
Kostnaderna för äldreomsorgen har ökat väsentligt i Sjöbo. Även de olika kommungrupperna 
har haft ökade nettokostnader men vid en jämförelse har ökningen varit störst i Sjöbo. 
Framförallt avviker Sjöbo 2020 då kostnaderna fortsätter att öka medan liknande kommuner 
redovisar minskade kostnader och kostnaderna för övriga jämförelsegrupper ökar marginellt. 
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Nettokostnaderna per invånare har i Sjöbo ökat med knappt 18 procent 2016-2020 vilket 
motsvarar knappt 5 procent per år. Från en lägre nivå är kostnadsutvecklingen i Sjöbo snabbare 
än genomsnittet i Skåne, och liknande kommuner enligt Kolada1.  
 
Efter att nettokostnaderna per invånare ökat med knappt 1,5 procent 2019 ökade de med 6,55 
procent i Sjöbo 2020. Ökningen 2020 var i Skåne 1,57 procent, alla kommuner ökade med 0,24 
procent och liknande kommuner minskade kostnaden (1,98 procent). Dock hade de övriga 
kommunerna en något snabbare kostnadsökning än Sjöbo 2019. Även om kostnadsökningen 
istället beräknas för perioden 2018-2020 ökar kostnaderna i Sjöbo snabbare än 
kommungrupperna. 
 
Största ökningen finns inom ordinärt boende, främst hemtjänst men även kostnaderna för 
särskilt boende har ökat mer än andra kommuner. 
 
Ökningen av Sjöbos nettokostnader för äldreomsorgen är 2 104 kr per invånare under 2016-
2020. Det motsvarar drygt 41 mnkr. Kostnadsökningen förklaras bland annat av pris- och 
löneökningar samt förändring av befolkningsstrukturen. 
 
I budget 2020 beräknades antalet personer över 65 år vara 4 531 en ökning med 299 personer i 
förhållande till 2016. Ökningen återfinns i åldersgrupperna 65-79 år och 80-89 år som svarade 
för 58 procent respektive 42 procent av befolkningsökningen.  
 
Äldreomsorgen resurstilldelning från kommunfullmäktige ingår i kommunens 
resursfördelningsmodell. Resurserna beräknas beroende på förväntad kostnad för tre olika 
åldersklasser. Resursfördelningsmodellen har under samma period resulterat i att 
kommunbidraget utökats med 41 mnkr. Det indikerar att resursfördelningsmodellen fungerat 
väl när det gäller att möta den åldrande befolkningens behov. 
 
Särskilt boende 
Behovet av särskilt boende påverkas av flera faktorer, som folkmängden, andelen av den 
aktuella befolkningen som är i behov av särskilt boende och hur länge de bor kvar. Sjöbos andel 
av befolkningen 65+ i särskilda boendeformer följer de övriga kommungruppernas utveckling 
för perioden, fast från en något lägre nivå. Det finns dock avvikelser enskilda år. Tillexempel så 
ökar Sjöbos andel 2020 med 0,1 procentenhet meden det jämförelsegrupperna istället minskar 
med 0,1 procentenhet.  
 

 
1 Databas som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser.  
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Medelåldern för de boende är 85,5 år, vilket ska jämföras med 85,9 år för riket. Här avviker 
Sjöbo som gått från en något högre medelålder till att 2020 ha en något lägre medelålder än de 
övriga kommungrupperna. 
 
Antalet vårddygn (median) på särskilt boende i Sjöbo uppgick 2016 till 910 dygn er brukare. 
Medan kommungrupperna visade en minskning 2017, ökade Sjöbo. År 2019 skedde en större 
förändring och Sjöbo redovisade 342 dygn medan riket redovisade 809 vårddygn. Följande år är 
den genomsnittliga vårdtiden lägre i Sjöbo men variera då antalet vårddygn 2019 ökade till 608 
för att därefter åter minska till 275 vårddygn 2020. 
 
Kostnadsutvecklingen för särskilt boende följer väl nettokostnadsutvecklingen för 
äldreomsorgen med ökade kostnader för perioden 2016-2018 för att minska med 3,5 procent 
2019 och därefter åter öka med 12,83 procent 2020.  
 
 

 
 

Det är endast kommungruppen Skånes kommuner som redovisar lägre kostnad för särskilt 
boende beräknat som kronor per invånare. Däremot har Sjöbo med en kostnadsökning för 
perioden som uppgår till 16,6 procent den snabbaste kostnadsutveckling. Lägst 
kostnadsutveckling har liknande kommuner med 6,4 procent, dock från en högre nivå. 
 
Om analysen istället görs med utgångspunkt från kostnad per boende så ökar kostnaderna 
snabbast för liknande kommuner (38,9 procent) medan Sjöbo ökar med 30,5 procent. De övriga 
två jämförelsegrupperna ökar kostnaderna med dryg 20 procent.  
 
Ordinärt boende 
Behovet av ordinärt boende påverkas av flera faktorer, som folkmängden, andelen av den 
aktuella befolkningen som är i behov av särskilt boende, avstånd till vårdtagarna, antalet 
vårdtagare, antalet besök och antalet timmar. Även tillgången på platser i särskilt boende kan 
påverka kostnaderna i de fall kunder med ett högt antal timmar bor kvar i det egna boende på 
grund av att det saknas plats i särskilt boende. Hitintills har det inte varit fallet i Sjöbo. 
 
5 procent av Sjöbos befolkning 65+ har beviljats hemtjänst2, vilket följer de övriga 
kommungruppernas utveckling, fast från en något lägre nivå. Andelen är oförändrad under 
perioden. 
 

 
2 Personer med hemtjänstbeslut som endast omfattar trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning har exkluderats. 
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Medelåldern för äldre med hemtjänst i ordinärt boende är 83,5 år. Det fluktuerar något mellan 
åren men ligger i nivå med jämförelsegrupperna. 
 
Antalet beviljade hemtjänsttimmar per kund (genomsnitt per månad) i Sjöbo uppgick 2016 till 
24. Det är cirka 10 timmar lägre än jämförelsegrupperna. För perioden 2017-2020 ökar antalet 
beviljade timmar i Sjöbo med knappt 22 procent till 29 timmar. Detta medan gruppen alla 
kommuner ökar med drygt 5 procent och de två övriga kommungrupperna minskar. Trots att 
Sjöbo i såväl antal timmar som procentuellt uppvisar den största ökningen, står Sjöbo 
fortfarande för lägst antal timmar. Liknande kommuner och Skåne har 32 timmar och alla 
kommuner 36. 
 

 
 
Utveckling av kostnaderna i ordinärt boende avviker från den totala utvecklingen för 
äldreomsorgsverksamheten i och med att kostnaderna ökar snabbare. Sjöbo har också en 
snabbare kostnadsutveckling än de tre kommungrupperna, dock från en lägre nivå. Särskilt 2020 
avviker Sjöbo. Att kostnaderna ökar snabbare i Sjöbo förklaras bland annat av att antalet 
timmar per kund ökar men detta motiverar inte den kraftiga kostnadsökningen 2020. 
 
Om jämförelse istället görs som kostnad per kund saknas det uppgift för år 2020. För perioden 
2016-2019 ökar kostnaderna med cirka 10 procent i Sjöbo, vilket är lägst i jämförelsen. Högst 
ökning återfinns i liknade kommuner med +24 procent. Men Sjöbo redovisar högst kostnad 
samtliga år. Ovanstående diagram indikerar därtill att Sjöbo kostnadsutveckling för 2020 varit 
snabbare än jämförelsegrupperna. Trots att brukarna i gruppen liknande kommuner i 
genomsnitt har fler timmar än Sjöbo är kostnaden lägre per brukare. Ej heller avstånd kan 
förklara kostnadsskillnaderna då flertalet kommuner i gruppen är glesare befolkade än Sjöbo. 
 
Korttidsvård 
Antalet boendedygn i korttidsvård mätt som antal per invånare 65+ uppgick till 0,3 dagar 2016. 
Efter en nedgång 2017 och 2018 återgick nyckeltalet till 2016 års nivå.  
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Sjöbos kostnad per vårddygn har fluktuerat men efter en kraftig uppgång 2018 minskade 
kostnaden åter. Under merparten av perioden återfinns Sjöbo i det nedre kostnadssegmentet. 
 
Verksamhet för personer med funktionshinder 
Nettokostnadsavvikelse 
Sjöbo kommun har traditionellt haft något högre kostnader än referenskostnaderna, det vill säga 
de kostnader som kommun förväntas ha med sin struktur om kommunen bedriver 
verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Skillnaden motsvarade 2020 
0,7 mnkr (0,7 procent).  
 
Nedan diagram ska läsas som att negativ avvikelse innebär att kommunen har lägre kostnader. 
 

 
 
Det innebär att kostnaderna var 0,7 procent lägre än vad som kan förväntas. En minskning 
jämfört med 2016 då avvikelsen var som störst med 1,5 procent. Störst är förändringen mellan 
2018 och 2019 då avvikelsen går från +1,1 procent till-0,5 procent. 
 
Verksamhetens målgrupp omfattar få individer samtidigt som en enskild individ kan resultera i 
stora ökningar eller minskningar av kostnaderna. Andelen invånare med insatser enligt LSS var i 
Sjöbo 2020 0,84 procent, en ökning med jämfört med 2016 då andelen var 0,72 procent. Här 
ligger Sjöbo högre än jämförelsegrupperna. Närmast Sjöbo återfinns alla kommuner med 0,75 
procent medan Skåne ligger lägst med 0,69 procent. 
 
Bilden kvarstår även om jämförelsen istället görs med måttet antalet invånare 0-22 år med 
insatser enligt LSS per 10 000 invånare; var i Sjöbo 2020 123 personer, en ökning med 11 
personer jämfört med 2016. Här ligger Sjöbo betydligt högre än jämförelsegrupperna. Närmst 
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Sjöbo återfinns liknande kommuner med 81 personer medan Skåne ligger lägst med 77 
personer. Siffrorna skulle kunna indikera en generösare myndighetsutövning, vilket bör följas 
upp.  
 
För kostnad per brukare inom daglig verksamhet redovisar Sjöbo högst kostnad under hela 
perioden samtidigt som kostnadsutvecklingen med 13 procent för perioden är högst i 
jämförelsen. Även för LSS boende redovisar Sjöbo högst kostnader och kostnadsökning.  

 
Det motsatta förhållandet gäller invånare 0-64 år med hemtjänst i ordinärt boende, här ligger 
Sjöbo lägst med 0,22 procent en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2016. Med 0,29 
procent redovisar liknande kommuner den högsta andelen. Även om jämförelsen görs med 
antal beviljade hemtjänsttimmar per månad och person kvarstår bilden. Sjöbo har lägst antal 
timmar med 11 timmar. Gruppen alla kommuner ligger högst 2020 med 22 timmar. Jämfört 
med 2016 har antalet timmar i Sjöbo i genomsnitt ökat med 1 timme. Däremot finns det större 
variationer mellan åren då Sjöbo till exempel redovisade 19 timmar i genomsnitt 2018.  
 
Kostnad för funktionsnedsättning med insats enligt socialtjänstlagen (0-64 år) har för Sjöbos del 
ökat med 25 procent perioden 2016-2020. Den näst högsta kostnadsökningen i jämförelsen. 
Lägst kostnadsökning redovisar alla kommuner med knappt 10 procent. Detta innebär att Sjöbo 
redovisar den högsta kostnaden trots att andelen som erhåller är lägre än jämförelsegrupperna 
och att kostnadsutvecklingen är lägre. 
 
Genomsnittligt antal timmar för personlig assistans per vecka uppgår för Sjöbos del till 116, en 
minskning jämfört med 2016 med 9 timmar. Även här ligger Sjöbo lägre än 
jämförelsegrupperna. 
 
 
Sjöbo som ovan 
 

 
Ann-Christin Walméus  Jörgen Persson 
Ekonomichef   Budgetchef 
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2021-12-08  
  
  

Ekonomiavdelningen 
Jörgen Persson 

  

Analys av kostnadsutvecklingen inom individ- och 
familjeomsorgen 
 

 
Sammanfattning 
Under flera år har individ- och familjeomsorgen återkommande haft underskott. Tillskotten till 
verksamheten har minskat men inte eliminerat underskotten. Sjöbo har gått från att vara en 
kommun som jämförbart med andra har mycket låga nettokostnader för individ- och 
familjeomsorgen, till en kommun med nettokostnader i paritet med andra kommuner. Även om 
kommunens nettokostnader enstaka år överstigit referenskostnaderna har kostnaderna de 
senaste åren varit under referenskostnaderna. Detta trots stigande nettokostnader.  
 
Analysen visar bland annat på följande. 
 

• Referenskostnaderna utgår från det kommunala utjämningssystemet vilka starkt 
påverkades av att systemet delvis gjordes om 2019. Om undantag görs för 
referenskostnaderna 2019 följer Sjöbo kommun både den genomsnittliga utvecklingen 
för i Skånes kommuner, referenskostnader och Kolada-databasens framtagna liknande 
kommuner avseende IFO.  

• Sjöbo har högre kostnader inom barn- och ungdomsvården än jämförbara kommuner 
men lägre kostnader för försörjningsstöd och vuxna missbrukare. 

• Efter en nedgång 2015 har kostnaderna för barn- och ungdomsplacering ökat mer i 
Sjöbo än i de jämförda kommungrupperna. 

• Nettokostnader för ekonomiskt bistånd ligger under jämförbara kommuner.  
• Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat från 18 till 29 procent på 

fem år. Ökningen motsvarar vad som finns i liknande kommuner men från en lägre 
nivå. 

• Inom missbruksvården för vuxna har Sjöbo en positiv trend med över tid minskade 
kostnader. Kostnadsminskningen har skett inom individuellt behovsprövad öppenvård. 

• Utredningstiderna är längre i Sjöbo än i liknande kommuner.  
 
Sammantaget är bilden att nettokostnaderna inom individ- och familjeomsorgen ökar ungefär 
som i jämförbara kommuner. Ökningen avseende barn- och ungdomsvården är något högre i 
Sjöbo. Medan antalet placeringsdygn för barn- och ungdomar har minskat mellan 2020 och 
2021 har kostnaderna per dygn ökat med i genomsnitt 1900 kr.  
 
Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att öka. År 2021 är det både antalet bidragstagare 
och utbetalt försörjningsstöd per hushåll som ökar medan det år 2020 framför allt var antalet 
bidragstagare som ökade.  
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Bakgrund 
I samband med uppföljningen i juni beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att analysera kostnadsutvecklingen inom  
vård- och omsorgsnämndens respektive individ- och familjeomsorgens  
verksamhetsområden och avge återrapport till kommunstyrelsen.  
 
Bakgrunden till behovet av analys är de kostnadsökningar som verksamheten haft, framför allt 
de senaste tre-fyra åren, samt de underskott som verksamheten uppvisat trots ökat 
kommunbidrag. År 2021 är budgeten 64,6 mnkr. 
 
Tabell: Tillskott till IFO utöver pris- och lönekompensation, mnkr 
(Minusbelopp innebär att tillskottet från tidigare år inte kvarstår. Flytt av 
kostnader/verksamheter finns inte med.)  
 

Mnkr 

Tillskott 
i budget 

Tillskott under 
året av KS/KF 

Tillskott 
under året av 
familjenämnd 

Summa tillskott 

2012 1,0 0,8  1,8 
2013 2,5 -0,8 0,9 2,6 
2014 0,0 0,0 0,4 0,4 
2015 5,0 0,0 1,5 6,5 
2016 2,5 0,0 -2,8 -0,3 
2017 -0,3 2,5 0,0 2,2 
2018 0,0 3,1 0,0 3,1 
2019 0,4 1,5 0,2 2,1 
2020 0,9 0,0 -0,3 0,6 
2021 4,0 0,0 0,0 4,0 
Summa 16,0 7,1 -0,1 23,0 
 
Som framgår av tabellen har tillskotten under dessa år varit 23,0 mnkr utöver pris- och 
lönekompensation och exklusive flytt av kostnader/verksamheter. Verksamheten har haft 
upprepade underskott vilket framgår av nedan tabell.  
 
Tabell: avvikelse mot budget (mnkr) 

Mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 
Prognos  
aug 2021 

Individ- och 
familjeomsorg -6,2 -1,1 -5,5 -1,9 -5,2 -4,4 

 
Prognosen för augusti 2021 innebär ett underskott om -4,4 mnkr 2021. Under åren 2012 till 
2021 uppvisar verksamheten underskott alla åren utom ett.  
 
Kostnadsutvecklingen totalt 
Som tidigare framgått har kostnaderna för individ- och familjeomsorgen ökat väsentligt i Sjöbo. 
Traditionellt har Sjöbo haft låga IFO-kostnader men det ligger några år tillbaka. 
Ökningen från 2014 har till stor del följt referenskommunerna. 
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Sjöbo kommun har 2020 lägre kostnader än referenskostnaderna, det vill säga de kostnader som 
kommun förväntas ha med sin struktur om kommunen bedriver verksamheten med 
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Skillnaden motsvarar 4,1 mnkr.  
 
Nettokostnaderna per invånare har i Sjöbo ökat med drygt 29 procent 2014-2020 vilket 
motsvarar drygt 5 procent per år. Kostnadsutvecklingen följer till stor del genomsnittet i Skåne, 
referenskostnaderna och liknande kommuner enligt Kolada1.  
 
Ökningen av Sjöbos nettokostnader för individ- och familjeomsorgen är 748 kr per invånare 
under 2014-2020. Det motsvarar drygt 14 mnkr. Ökningar i den storleksordningen kräver 
omprioriteringar eller skattehöjningar för att finansieras i längden. 
 
Noterbart är att Sjöbo ligger något under gruppen liknande kommuner och till stor del följer 
kommungruppens utveckling. Individ- och familjeomsorgen består av tre större huvuddelar; 
barn- och ungdom (59 procent), försörjningsstöd (27 procent) och vuxna missbruk (13 
procent). Jämfört med gruppen liknande kommuner har Sjöbo 7 procent högre kostnader inom 
barn- och ungdomar medan kommunen har lägre kostnader inom försörjningsstöd (-7 procent) 
och vuxna missbruk (-41 procent).  
 
Sjöbo kommun har tidigare legat under och i perioder långt under referenskostnaden för 
individ- och familjeomsorgsverksamheten. Den långsiktiga tendensen har varit att skillnaderna 
minskat. Vid en jämförelse mellan 2012 och 2020 har Sjöbo gått från att per invånare ha 456 kr 
lägre kostnader än referenskostnaderna till att ha 212 kr lägre kostnader. Sjöbo kommun har 
gått från att ha 8,3 mnkr lägre kostnader än referenskostnaderna till att ha 4,1 mnkr kr lägre 
kostnader. Enstaka år 2018 låg Sjöbos kostnader högre än referenskostnaderna. Omgörningen 
av utjämningssystemet 2019 har dock inneburit en ökning av referenskostnaderna, det vill säga 
de förväntade kostnader är högre efter omgörningen än innan.  
 
Avvikelsen är stor i både mnkr men också i procent av referenskostnaden. Nedan diagram ska 
läsas som att negativ avvikelse innebär att kommunen har lägre kostnader.  

 
1 Databas som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser.  
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År 2018 hade Sjöbo knappt 2 procent högre nettokostnader än referenskostnaderna. År 2020 
hade Sjöbo 6 procent lägre nettokostnader än referenskostnaderna. 
 
Barn- och ungdomsvård 
Den största kostnaden (59 procent) inom individ- och familjeomsorgen är den som avser barn- 
och ungdomsvård.  
 

 
 
Utveckling av nettokostnader för barn- och ungdomsvården speglar i mångt och mycket den 
totala utvecklingen för IFO-verksamheten. Sjöbo följer i stort genomsnittet för liknande 
kommuner, dock på en något högre nivå. 
 
En stor del av kostnaderna för barn- och ungdomsvård står placeringar på institution och 
familjehem för. Den största delen av institutionskostnaderna avser placeringar på SiS 
ungdomshem. I ett sätt att möta ökad psykisk ohälsa och ett allt större vårdbehov behöver SiS 
förändra och utveckla vissa insatser och tjänster med fokus på ökad säkerhet på hemmen samt 
utveckla nya behandlingsmetoder. Satsningen finansieras delvis genom ökade kostnader för 
vårdplatserna. Vårdavgiften för en låst behandlingsavdelning på SiS är under 2021 8600 
kr/dygn. Denna avgift har ökat med 15% jämfört med 2020. Kommunens möjlighet att påverka 
kostnaderna för SiS-placeringar är att arbeta aktivt med att skapa effektiva vårdkedjor och 
individuellt anpassade hemmaplanslösningar.  
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Sjöbos kostnader har ökat något mer än de olika genomsnitten. År 2020 har Sjöbo något högre 
kostnader än Skånegenomsnittet och gruppen liknande kommuner. Kostnaderna varierar stort 
enskilda år. Sjöbo har dock, med undantag för 2015, haft en jämförelsevis hög stadig ökning. 
Sedan 2015 har kostnaderna ökat mer i Sjöbo jämfört med de jämförda kommunerna. Sett till 
hela analysperioden 2014-2020 har utvecklingen av kostnaderna dock till stor del följt liknande 
kommuner. Merparten av kostnadsökningen i Sjöbo går att härleda till familjehemsvård. Sjöbos 
kostnadsökning utgörs av en hög andel uppväxtplaceringar. 

 
I en jämförelse med SÖSK-kommuner under 2018-2020 framgår att 54% av Sjöbos 
nyplaceringar av barn och unga hade varit bosatt i kommunen i mindre en två år vid 
placeringstillfället, jämfört med 21% i genomsnitt i SÖSK. Antalet placeringar i förhållande till 
befolkningsmängd var dock likvärdigt med övriga kommuner. 
 
En stor del av kostnaderna för barn- och ungdomsvården avser kostnader för placeringar. Det 
är kommunens egna siffror, så de är inte jämförbara med andra kommuner. 
 

 
 
Tendensen 2021 ser ut att vara dalande men från en högre nivå än 2020. Prognosen för 2021 är 
dock att nya placeringar tillkommer. Dygnspriset har i genomsnitt ökat med 1900 kr mellan 
2020 och 2021. Däremot har antalet vårddygn minskat. 
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Enligt familjenämndens delårsrapport beror kostnadsökningen huvudsakligen på att fler 
individer tvångsvårdats enligt LVU (lag om särskilda bestämmelser om vård av unga). SIS 
meddelade i slutet på 2020 en höjning av vårdkostnaden med anledning av ökad säkerhet på 
institutionerna. Detta samt de slopade subventionerna från 2020 har kraftigt ökat 
dygnskostnaden. Dygnskostnaden har i snitt ökat med 1 900 kr. 
 
Försörjningsstöd 
Sjöbo hade under flera år oförändrade eller till och med sjunkande kostnader för 
försörjningsstöd. Från år 2017 har dock utvecklingen varit ökande kostnader. Ökningen 
kommer från en låg nivå, så fortfarande är nettokostnaderna lägre i Sjöbo än genomsnittet i 
Skåne och andra liknande kommuner. Ökningen mellan 2019 och 2020 var betydligt högre i 
Sjöbo än i jämförelsegrupperna.   
 

 
 
Ökningen av utbetalt försörjningsstöd beror både på ökat antal bidragstagare och på ökade 
utbetalningar per hushåll. En bidragande orsak till ökningen är nyanlända som går ur sin 
etablering. Den stora ökningen 2020 beror nästan helt på ökat antalet bidragshushåll. Ökningen 
av både antal bidragstagare och utbetalningar per hushåll har fortsatt 2021.  
 
 Utfall Utfall Utfall Prognos 
  2018 2019 2020 2021 
 Antal hushåll, i genomsnitt per månad, som 
erhåller försörjningsstöd 119,7 122,8 130,9 137,0 

 
En viktig aspekt avseende försörjningsstöd är att klienterna inte ska behöva försörjningsstöd 
under lång tid. I statistiken framgår det att Sjöbo ligger lågt jämfört med många andra 
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kommuner när det gäller andel av hushållen som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader 
under året. Detta har dock ändrat sig så att Sjöbo har närmat sig övriga kommuner. År 2020 
hade 29 procent av bidragstagarna långvarigt ekonomiskt bistånd i Sjöbo. Andelen har ökat med 
11 procent på fem år, vilket följer liknande kommuner men är högre än genomsnitten i Skåne 
och Sverige.  
 

 
 
Utbetalt försörjningsstöd fortsätter att öka.  
 

 
 
De genomsnittliga utbetalningarna har gått från ett genomsnitt på 987 tkr per månad år 2018 till 
ett genomsnitt på 1 273 tkr hittills i år. Ökningen är 19 procent mellan 2018 och 2020 (drygt 9 
procent i genomsnitt per år). Hittills i år är ökningen 5,8 procent. 
 
I årets budget finns följande uppdrag:  
 
• 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 
arbetsmarknadsåtgärderna ska utvecklas och nya metoder införas. Uppdraget ska resultera i att 
beroendet av ekonomiskt bistånd minskar. 
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Nämnden anger i delårsrapport 2 att ett pilotprojekt, som syftar till att alla nya individer som 
ansöker om försörjningsstöd hänvisas till arbetsmarknadsenheten för kartläggning av 
arbetsförmåga, har startat hösten 2020. Projektet kommer att utvärderas under hösten 2021. 
Pandemin och de knappa resurserna inom arbetsmarknadsenheten vid årets ingång har fördröjt 
resultatuppföljningen. Resurser är nu tillförda och pilotprojektet förlängs. 
 
Missbruksvård 
Inom missbruksvården för vuxna har Sjöbo kommunen en positiv ekonomisk utveckling. Här 
är dock trenderna i jämförbara kommuner inte så tydliga. Sjöbo kommuns nettokostnader 
minskar under 2014-2020 med 90 kr per invånare vilket motsvarar ca 1,7 mnkr. 
Skånegenomsnittet ökar under perioden. Liknande kommuner har betydande ökning.  
 

 
 
En stor kostnadspost avseende missbruksvård är placeringar. Nedan diagram visar 
placeringskostnader per månad. Ett enskilt beslut kan snabbt förändra bilden men hittills i år 
har kostnaderna gått ner. Prognosen är att kostnaderna är oförändrade jämfört med 2020.  
 

 
 
Genomsnittligt antal vårddygn per månad är ungefär detsamma 2020 och 2021. Det 
genomsnittliga priset har dock hittills gått ner med drygt 350 kr per dygn vilket motsvarar 11 
procent. Den senaste prognosen är att antalet vårddygn ökar marginellt 2021 jämfört med 2020.  
 
Verksamhetens placeringskostnader utgörs av ett fåtal individer. Detta innebär att en SiS-
placering ger ett stort genomslag i kostnaderna jämfört med exempelvis en placering i 
stödboende eller behandlingshem. 
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Kostnaderna för vuxen öppenvård låg fram till 2018 på en lite högre nivå men har därefter gått 
ner. 
 

 
 
Från att 2014 lägga lika mycket på öppna insatser som på institutionsvård för vuxna läggs 2020 
2,8 gånger mer på institutionsplaceringar än på öppna individuellt behovsprövade insatser. Per 
invånare läggs 32 kr på öppna insatser, bistånd som avser boende. År 2014 var motsvarande 
siffra 3 kr per invånare. Mellanskillnaden motsvarar 0,6 mnkr. Verksamheter har gått från att 
köpa insatserna till att genomföra de i egen regi.  
 
Bemanning 
 
Verksamheten har sedan 2015 under långa perioder inte uppfyllt lagkrav om 4 månaders 
utredningstid avseende barnavårdsutredningar. Sedan 2020 har kommunens öppenvård inte 
klarat av att möta det ökade antalet biståndsbeslut avseende barn och unga. Konsekvensen är 
att beslut inte kunnat verkställas enligt lagkrav.  
 
Enligt en jämförelse med liknande kommuner IFO (Koladas kategorisering) framgår att Sjöbos 
handläggare inom barn och unga ansvarar för ett större antal ärenden än handläggarna i 
jämförelsekommunerna. Högre antal ärende kan innebära att insatser fördröjs vilket i sin tur kan 
leda till ökad problematik. 
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Ett ökat behov i samhället på individ- och familjeomsorgens stöd ställer krav på verksamhetens 
utredningar samtidigt som det kräver mer utredningskapacitet. I jämförelse med de andra 
kommungrupperna har Sjöbo längre utredningstider både avseende barn- och ungdomar och 
vuxna.  
 
Tabell: Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning, 
median 

Kommun 

Barn och 
ungdom 
0-20 år 

Vuxna med 
missbruks-
problem 21+ 

Alla kommuner (ovägt medel) 106 42 
Liknande kommuner IFO, Sjöbo, 
2020 106 43 
Sjöbo 120 72 
Skåne läns kommuner (ovägt medel) 112 51 
 
Till det kommer att väntetiden för försörjningsstöd är längre än liknande kommuner och 
genomsnittet i Sverige men något lägre än genomsnittet i Skåne.  
 
 
Sjöbo som ovan 
 

 
Ann-Christin Walméus  Jörgen Persson 
Ekonomichef   Budgetchef 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-08-25  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 130   Dnr 2021/67 
 
Månadsuppföljning för Sjöbo kommun per den 30 juni 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden behöver inte vidta åtgärder för att hämta in det underskott 

som är kopplat till covid-19-pandemin. Nämnden ska fortsatt i samband med 
uppföljningar 2021 delge kommunstyrelsen sina åtgärder så väl som konsekvenser för att 
åtgärda den del av underskottet som inte beror på covid-19-pandemin. 

2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att analyser kostnadsutvecklingen inom 
vård- och omsorgsnämndens respektive individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområden och avge återrapport till kommunstyrelsen. 

3. Familjenämnden ska i samband med delårsrapport 2 2021 delge kommunstyrelsen sina 
åtgärder så väl som konsekvenser för att uppnå budget i balans. 

4. Månadsuppföljning för Sjöbo kommun per den 30 juni 2021 godkänns och läggs till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde budget för Sjöbo kommun 2021 i beslut den 24 juni 2020, § 
93.  

 
Enligt budgeten ska nämnd, styrelser och direktion inge utfallsprognos och delårsrapport till 
kommunstyrelsen enligt särskilt upprättade årliga anvisningar. Kommunstyrelsen ska 
behandla uppföljningsprognosen och kommunfullmäktige ska behandla delårsrapporten. 
 
I ärendet finns en uppföljning per den 30 juni 2021, upprättad av ekonomiavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning per den 30 juni 2021 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden behöver inte vidta åtgärder för att hämta in det underskott 

som är kopplat till covid-19-pandemin. Nämnden ska fortsatt i samband med 
uppföljningar 2021 delge kommunstyrelsen sina åtgärder så väl som konsekvenser för att 
åtgärda den del av underskottet som inte beror på covid-19-pandemin. 

2. Familjenämnden ska i samband med delårsrapport 2 2021 delge kommunstyrelsen sina 
åtgärder så väl som konsekvenser för att uppnå budget i balans. 

3. Månadsuppföljning för Sjöbo kommun per den 30 juni 2021 godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens beslutsförslag och 
yrkar att kommunstyrelsen därutöver ska besluta: Familjenämnden behöver inte vidta åtgärder 
för att få en budget i balans för IFO:s institutionsplaceringar. 
 
Lucas Lennartsson (V) yrkar bifall till Cecilia Olsson Carlssons (S) beslutsförslag.  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-08-25  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

 
Lucas Lennartsson (V) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens beslutsförslag och 
yrkar att kommunstyrelsen därutöver ska besluta: Kommunledningsförvaltningen ges i 
uppdrag att analyser kostnadsutvecklingen inom vård- och omsorgsnämndens respektive 
individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden och avge återrapport till 
kommunstyrelsen. 
 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar bifall till Lucas Lennartssons (V) beslutsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets beslutsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Cecilia Olsson Carlssons (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. 
 
Ordföranden ställer slutligen Lucas Lennartssons (V) beslutsförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Lucas Lennartssons (V) beslutsförslag. 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden  
Familjenämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 198   Dnr 2021/199 
 
Tomtpriser för Sjöbo Väst, etapp 3 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
1. Priset för tomt för enfamiljshus inom utbyggnadsområde Sjöbo Väst, etapp 3 fastställs till 

550 kronor per kvadratmeter för fastigheterna i bifogad fastighetsförteckning. 
2. Indexuppräkning av tomtpriset ska ske årligen enligt KPI (basmånad oktober 2021) efter 

2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslutade den 23 september 2021 att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Priset för tomt för enfamiljshus inom utbyggnadsområde Sjöbo Väst, etapp 3, fastställs till 

550 kr/kvm gällande för fastigheter listade enligt förteckning. 
2. Indexuppräkning av tomtpriset ska ske årligen med KPI (basmånad oktober 2021) efter 

2022 års utgång. 
3. Tomtpriset för fastigheterna Sjöbo Flishuggen 6 och Sjöbo Flishuggen 7 fastställs efter att 

ändring av detaljplan vunnit laga kraft. 
 
I beslut den 9 november 2021 hänsköt kommunstyrelsen ärendet till dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 9 november 2021, § 183 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 oktober 2021, § 179 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen  
Tekniska nämndens beslut den 23 september 2021, § 85. 
Kartskiss Sjöbo Väst etapp 3, Lantmäteriet akt bilaga KA 1 – Akt 1265-2021/32 
Fastighetsförteckning Sjöbo Väst etapp 3 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Tekniska nämnden  
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 183   Dnr 2021/199 
 
Tomtpriser för Sjöbo Väst, etapp 3 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2021. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslutade den 23 september 2021 att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta: 
 
1. Priset för tomt för enfamiljshus inom utbyggnadsområde Sjöbo Väst, etapp 3, fastställs till 

550 kr/kvm gällande för fastigheter listade enligt förteckning. 
2. Indexuppräkning av tomtpriset ska ske årligen med KPI (basmånad oktober 2021) efter 

2022 års utgång. 
3. Tomtpriset för fastigheterna Sjöbo Flishuggen 6 och Sjöbo Flishuggen 7 fastställs efter att 

ändring av detaljplan vunnit laga kraft. 
 
I ärendet föreligger en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen  
Tekniska nämndens beslut den 23 september 2021, § 85. 
Kartskiss Sjöbo Väst etapp 3, Lantmäteriet akt bilaga KA 1 – Akt 1265-2021/32 
Fastighetsförteckning Sjöbo Väst etapp 3 
Arbetsutskottets beslut den 27 oktober 2021, § 179  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Magnus Weberg (M) yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens 
sammanträde den 1 december 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt 
detta. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-27  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 179   Dnr 2021/199 
 
Tomtpriser för Sjöbo Väst, etapp 3 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Priset för tomt för enfamiljshus inom utbyggnadsområde Sjöbo Väst, etapp 3 fastställs till 

550 kronor per kvadratmeter för fastigheterna i bifogad fastighetsförteckning. 
2. Indexuppräkning av tomtpriset ska ske årligen enligt KPI (basmånad oktober 2021) efter 

2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslutade den 23 september 2021 att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta: 
 
1. Priset för tomt för enfamiljshus inom utbyggnadsområde Sjöbo Väst, etapp 3, fastställs till 

550 kr/kvm gällande för fastigheter listade enligt förteckning. 
2. Indexuppräkning av tomtpriset ska ske årligen med KPI (basmånad oktober 2021) efter 

2022 års utgång. 
3. Tomtpriset för fastigheterna Sjöbo Flishuggen 6 och Sjöbo Flishuggen 7 fastställs efter att 

ändring av detaljplan vunnit laga kraft. 
 
I ärendet föreligger en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen  
Tekniska nämndens beslut den 23 september 2021, § 85. 
Kartskiss Sjöbo Väst etapp 3, Lantmäteriet akt bilaga KA 1 – Akt 1265-2021/32 
Fastighetsförteckning Sjöbo Väst etapp 3 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Tekniska nämnden  
Ekonomiavdelningen 
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Datum  
2021-12-08  
  
Dnr 2021/199  

 
Ann-Christin Walméus 
Kommunlednings-
förvaltningen 

 Kommunfullmäktige 

Tomtpriser för Sjöbo Väst, etapp 3 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Priset för tomt för enfamiljshus inom utbyggnadsområde Sjöbo Väst, etapp 3 

fastställs till 550 kronor per kvadratmeter för fastigheterna i bifogad 
förteckning. 

2. Indexuppräkning av tomtpriset ska ske årligen med KPI (basmånad oktober 
2021) efter 2022 års utgång. 

 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har beslutat (§ 85/2021) föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa tomtpriset för Sjöbo Väst, etapp 3. 
 
I samband med fastighetsförsäljningar har kommunen en stor frihet att själva 
utforma sin prispolitik. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Exploatering av nya tomter för villabebyggelse, enligt antagen detaljplan, har 
påbörjats på Sjöbo Väst, etapp 3. Området omfattar 15 villatomter och två tomter för 
flerbostadshus. Villatomternas area är mellan 854 – 1 432 kvadratmeter och 
fastighetsförrättning hos Lantmäteriet är färdigställd.  
 
Ändring av detaljplan för fastigheterna Sjöbo Flishuggen 6 och Sjöbo Flishuggen 7 
har inte vunnit laga kraft, vilket avvaktas innan priset kan fastställas. 
 
Tekniska nämnden föreslår att tomtpriset baseras på markvärdet och kommunens 
nedlagda kostnader, vilket ger ett tomtpris som är 550 kronor per kvadratmeter för 
villatomterna. Tomterna som omfattas av förslaget framgår av bifogad förteckning 
av berörda fastigheter. Prisnivån innebär en höjning av priset jämfört med priserna 
för Sjöbo Väst etapp 1 och 2 som är 295 kronor per kvadratmeter. Priset för 
centrala Sjöbo är 225 kronor per kvadratmeter. I jämförelse med 
marknadssituationen görs bedömningen att det är en rimlig och möjlig prisnivå.  
 
Förslaget innebär en total intäkt med 9,3 mnkr. Intäkter i form av 
anläggningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden 23 september 2021, § 85. 
Kartskiss Sjöbo Väst etapp 3, Lantmäteriet akt bilaga KA 1 – Akt 1265-2021/32 
Förteckning berörda fastigheter 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
Tekniska nämnden 
 
 
Sjöbo som ovan 
 

 
Ann-Christin Walméus 
Ekonomichef 
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Sjöbo Väst etapp 3 2021-09-17
Förteckning över fastigheter

AREA FÖRSLAG Totalt tomtpris
FASTIGHETSBETCKNING m2 kr/m2 kronor
Dragsaxen 1 1 081 550 594 550
Dragsaxen 2 1 122 550 617 100
Dragsaxen 3 854 550 469 700
Dragsaxen 4 920 550 506 000
Stocken 1 1 432 550 787 600
Grensaxen 1 1 148 550 631 400
Grensaxen 2 1 208 550 664 400
Grensaxen 3 1 157 550 636 350
Grensaxen 4 1 363 550 749 650
Grensaxen 5 956 550 525 800
Grensaxen 6 1 090 550 599 500
Grensaxen 7 1 128 550 620 400
Grensaxen 8 1 085 550 596 750
Flishuggen 4 1 059 550 582 450
Flishuggen 5 1 315 550 723 250

Summa: 16 918 9 304 900

Flishuggen 6, lgh 1 536 - fastställs senare
Flishuggen 7, lgh 1 703 - fastställs senare

SUMMA: 3 239

TNN 2021/493
2021.2397

2021-09-29
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-01 2021/493 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Jesper Andersson 
Förvaltningschef 
0416-27 152 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Tomtpriser för Sjöbo Väst, etapp 3 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa priset för tomt för enfamiljshus inom 
utbyggnadsområde Sjöbo Väst, etapp 3, till 550 kr/kvm gällande för fastigheter listade i 
bifogad förteckning. 
 
Indexuppräkning av tomtpriset ska ske årligen med KPI (basmånad oktober 2021) efter 
2022 års utgång. 
 
Tomtpriset för fastigheterna Sjöbo Flishuggen 6 och Sjöbo Flishuggen 7 fastställs efter att 
ändring av detaljplan vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efterfrågan på villatomter i Sjöbo är stor. Innan tomterna på exploateringsområdet Sjöbo 
Väst etapp 3 kan erbjudas till tomtkön måste ett tomtpris fastställas. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 september 2021 
Kartskiss Sjöbo väst etapp 3, Lantmäteriet aktbilaga KA 1 – Akt 1265-2021/32 
Förteckning berörda fastigheter 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Ärendet 
Det är en stor efterfrågan på villatomter i Sjöbo. Kommunen håller på att färdigställa 15 
villatomter inom exploateringsområde Sjöbo Väst etapp 3. Fastighetsförrättningen hos 
lantmäteriet är färdigställd. Innan tomterna kan erbjudas till tomtkön behöver tomtpriset 
färdigställas. Beräkning av tomtpris baseras på markvärdet och kommunens nedlagda 
kostnader. 
 
 
Kommunikation 
Det fastställda tomtpriset kommer att kommuniceras till intressenter i kommunens tomtkö. 
 
Ekonomi 
- Tomtpriset är framräknat efter markvärdet och kommunens nedlagda kostnader.  

 

TNN 2021/493
2021.2396

2021-09-29
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Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson   
Förvaltningschef   
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-09-23  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 85   Dnr 2021/493 
 
Tomtpriser för Sjöbo Väst, etapp 3 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa priset för tomt för 
enfamiljshus inom utbyggnadsområde Sjöbo Väst, etapp 3, till 550 kr/kvm 
gällande för fastigheter listade enligt förteckning. 
 
Indexuppräkning av tomtpriset ska ske årligen med KPI (basmånad oktober 2021) 
efter 2022 års utgång. 
 
Tomtpriset för fastigheterna Sjöbo Flishuggen 6 och Sjöbo Flishuggen 7 fastställs 
efter att ändring av detaljplan vunnit laga kraft. 

 
Sammanfattning 

Efterfrågan på villatomter i Sjöbo är stor. Innan tomterna på exploateringsområdet 
Sjöbo Väst etapp 3 kan erbjudas till tomtkön måste ett tomtpris fastställas. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 september 2021 
Kartskiss Sjöbo väst etapp 3, Lantmäteriet aktbilaga KA 1 – Akt 1265-2021/32 
Förteckning berörda fastigheter 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige

TNN 2021/493
2021.2395

2021-09-29
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 199   Dnr 2019/25 
 
Revidering av reglemente för intern kontroll 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Reglementet för intern kontroll för Sjöbo kommuns samlade verksamhet, antaget av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2020, revideras enligt förslag i ärendet. 
2. För AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB ska reglemente för intern kontroll fastställas 

genom extra stämmor per capsulam (pappersstämmor). 
 
Sammanfattning 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås en förändring av reglementet 
för intern kontroll mot bakgrund av att planer för intern kontroll fortsättningsvis kommer att 
läggas fram för beslut i samband med verksamhetsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 november 2021, § 197 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen  
Förslag till revidering av reglemente för intern kontroll 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 197   Dnr 2019/25 
 
Revidering av reglemente för intern kontroll 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Reglementet för intern kontroll för Sjöbo kommuns samlade verksamhet daterat 2021-11-

18 revideras enligt förslag i ärendet. 
2. För AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB ska reglemente för intern kontroll fastställas 

genom extra stämmor per capsulam (pappersstämmor). 
 
Sammanfattning 
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås en förändring av reglementet 
för intern kontroll mot bakgrund av att planer för intern kontroll fortsättningsvis kommer att 
läggas fram för beslut i samband med verksamhetsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen  
Förslag till revidering av reglemente för intern kontroll 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-18  D

ia
ri
e
N
r 

  
  
  

Kommunstyrelsen 
Jan Bengtsson 
Tf Redovisningschef 
AnsvarigTlfnArbete 
 

  
Kommunfullmäktige 

 
Reglemente för internkontroll Revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till Reglemente för Intern kontroll för 
Sjöbo kommuns samlade verksamhet daterat 2021-11-18. 

2. För AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB ska reglemente för intern kontroll fastställas 
genom extra stämmor per capsulam (pappersstämmor). 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
En förändring av rutinen för internkontrollarbetet har skett under 2021. Förändringen 
innebär att förslag till internkontrollplan i nämnderna presenteras och beslutas i samband 
med verksamhetsplanen. Detta medför ett behov av att revidera reglementet då 
nämndens/styrelsens plan för internkontroll beslutas och överlämnas i december istället för 
som tidigare i september/november. 
 
I förslag till reglemente för intern kontroll är förändringen rödmarkerad och återfinns i 
avsnitt 5. Tidigare lydelse var: 
 
Överlämnandet ska ske senast i september året innan verksamhetsåret och godkännandet 
senast i november året innan verksamhetsåret 
 
I övrigt är förslaget identiskt med gällande reglemente. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för intern kontroll Sjöbo kommun, 2021-11-18 
Kommunfullmäktiges beslut 26 februari 2020 § 8 
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Beslut skickas till 
Familjenämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
AB Sjöbohem 
Sjöbo Elnät 
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1 Syfte 
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande mål uppnås:  
 

a) Fastställda mål i budget uppfylls och fastställda uppdrag genomförs 
b) Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
c) Rättvisande redovisning, tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 
d) Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer 
e) Skydd mot förluster eller förstörelse av tillgångar 
f) Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel 
g) Ge underlag för kontinuerliga förbättringar 

2 Omfattning 
Detta reglemente gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet, samt för de bolag där 
kommunens ägarandel uppgår till minst 50 procent.  
 
Som ett komplement till reglementet finns, av kommunstyrelsen utfärdade, riktlinjer för intern 
kontroll.  
 

 
 

3 Organisation 

3.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god intern kontroll 
upprätthålls i den kommunala verksamheten. I ansvaret ingår också att informera sig om hur 
den interna kontrollen fungerar i bolagen.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en organisation kring intern kontroll upprättas i kommunen 
samt att förvaltningsövergripande riktlinjer och regler upprättas.  

Kommunfullmäktige

Ansvarig Styrdokument

Kommunstyrelse

Reglemente
Sjöbo kommuns samlade 

verksamhet

Riktlinjer 
Sjöbo kommuns samlade 

verksamhet

Ansvarig
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3.2 Kommundirektör 
Kommundirektören har under kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att en god intern 
kontroll upprätthålls samt att nödvändig utveckling sker inom internkontrollområdet. I 
uppdraget ingår att ansvara för att lämpligt stöd för utveckling finns för förvaltningar och bolag.  

3.3 Nämnder och bolagsstyrelser 
Nämnder och bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
respektive verksamhetsområden. I detta ingår att se till att:  

• En organisation upprättas för den interna kontrollen 
• Nämnd-/bolagsspecifika regler antages för den interna kontrollen 
• Intern kontrollplaner tas fram som bygger på risk- och väsentlighetsanalyser.  

3.4 Förvaltningschef och verkställande direktör (VD) 
Förvaltningschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför 
nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i 
organisationen. I detta ansvar ligger att förvaltningschef respektive VD ska leda arbetet med att 
åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.  
Förvaltningschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden/bolagsstyrelsen 
om hur den interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd 
eller bolagsstyrelse. Det är förvaltningschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till 
åtgärder. Förvaltningschef och VD kan utse annan person att leda arbetet och rapportera till 
nämnden.  

3.5 Verksamhetsansvariga och personal i arbetsledande ställning 
De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade regler och 
riktlinjer om intern kontroll samt att informera medarbetare om innebörden av dessa.  
 
Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och arbetsmetoder som 
används bidrar till en god intern kontroll.  

3.6 Övriga anställda 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och riktlinjer i sin arbetsutövning. Brister i 
intern kontroll ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den person som har 
utsetts av nämnden.  
 

4 Styrning och riskbedömning av intern kontroll 
Nämnder och bolagsstyrelser är skyldiga att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde.  
 
Nämnder och bolagsstyrelser ska som grund för sin styrning genomföra risk- och 
väsentlighetshetsanalyser för sin verksamhet.   
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5 Intern kontrollplan  
Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser ska varje år anta en särskild plan för uppföljning 
av den interna kontrollen. Planen ska därefter tillsammans med en risk- och väsentlighetsanalys 
överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande och till kommunens revisorer för kännedom. 
Beslut i nämnd och överlämnande  ska göras senast i december året innan verksamhetsåret. 
Kommunstyrelsen ska behandla godkännande av planen senast i januari verksamhetsåret. 
 

6 Uppföljning av intern kontrollplan 
Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden/bolagsstyrelsen i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan.  
 

7 Nämnds och bolagsstyrelses rapporteringsskyldigheter 
Nämnd och bolagsstyrelse ska senast januari året efter verksamhetsåret rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
Rapporten ska innehålla en plan som beskriver vilka åtgärder som planerats samt en 
sammanfattande bedömning av utfallet för arbetet av den interna kontrollen inom 
verksamhetsområdet. Vid självuppskattning används omdömena:  

• Svag 
• Tillfredsställande 
• God 
• Mycket god  

 
Den sammanfattande bedömningen ska motiveras.  

8 Kommunstyrelsens skyldigheter 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagsstyrelsernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov 
besluta om förbättringar. Är den interna kontrollen tillräcklig godkänns den. Allvarligare brott 
mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av den interna kontrollen görs årligen.  
 
 
 
 
 

 
----------------------------- 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 181   Dnr 2020/51 
 
Nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Gällande avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar, antagna av kommunfullmäktige 

den 26 november 2014, § 33, upphävs. 
2. Nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar antas enligt förslag i ärendet.  
 
Sammanfattning 
De nu gällande avgiftsreglerna för kopior av allmänna handlingar tar upp format som de flesta 
förvaltningar och enheter inte kan tillhandahålla. Vidare har vissa administrativa 
förutsättningar ändrats. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya regler 
för kopior av allmänna handlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 oktober 2021, § 181 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Förslag till nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Familjenämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden  

114



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-27  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 176   Dnr 2020/51 
 
Nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. Gällande avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar, antagna av kommunfullmäktige 

den 26 november 2014, § 33, upphävs. 
2. Nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar antas enligt förslag i ärendet.  
 
Sammanfattning 
De nu gällande avgiftsreglerna för kopior av allmänna handlingar tar upp format som de flesta 
förvaltningar och enheter inte kan tillhandahålla. Vidare har vissa administrativa 
förutsättningar ändrats. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya regler 
för kopior av allmänna handlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Förslag till nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Familjenämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2021-10-04 2020/51 
  
  

Kommunledningsförvaltningen 
Maria Karlsson 
Kommunarkivarie 
 

 Kommunfullmäktige 

 
Nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar 

 
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar de nya avgiftsreglerna för kopior av allmänna 
handlingar. 
Tidigare antagna kopieringsavgifter ”Avgifter för allmän handling” KF 
§33/2014 (Dnr 2014/275) upphävs. 

 
Sammanfattning av ärendet 

De nuvarande avgiftsreglerna för kopior av allmänna handlingar tar upp format 
som de flesta förvaltningar och enheter inte kan tillhandahålla, vissa 
administrativa förutsättningar för dem har ändrats, samtidigt som reglerna är 
svårtolkade. En ny, förenklad version har därför tagits fram. 

 
Ärendet 

Enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 16§ har ” den som önskar ta 
del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift 
eller kopia av handlingen”. Statliga myndigheters avgifter regleras av 
Avgiftsförordningen (1992:191). Kommuner fastställer själva vilken avgift 
som tas ut, men många kommuner använder Avgiftsförordningen som förebild. 
Sjöbo kommuns nuvarande avgifter för allmänna handlingar fastställdes av 
kommunfullmäktige 2014-11-26, KF §33/2014 (Dnr 2014/275). 
 
De nuvarande avgifterna för kopior av allmänna handlingar tar upp ett flertal 
typer av pappersformat, och av andra medieformer, som inte kan 
tillhandahållas av alla förvaltningar och enheter inom den kommunala 
verksamheten. Dessutom har gränsen för den lägsta summa vi kan fakturera för 
höjts, vilket även gäller den övre viktgränsen för grundportot. Listan över 
avgifter är också bitvis otydlig när det gäller vilken avgift som gäller i vilket 
fall. Därför har en ny version av reglerna tagits fram, som bättre stämmer 
överens med de praktiska förutsättningarna, och som gör det enklare för både 
anställda och allmänhet att veta vilka avgifter som gäller. Förtydliganden har 
också gjort med hänvisning till lagstiftning och i vilka fall avgifter inte tas ut. 
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Internet 
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Det har också gjorts en översyn av nivån på avgifterna, eftersom kommunen 
enligt Kommunallagen (2017:725) 2 kap. 6§ inte får ta ut högre avgifter än vad 
som motsvarar kostnaderna, den så kallade självkostnadsprincipen. Det har lett 
till att avgifterna för kopior har sänkts i jämförelse med de tidigare nivåerna. 
Däremot föreslås kommunen behålla avgiften för de utlämnanden av 
information som kräver någon typ av behandling av informationen först, som 
till exempel sammanställningar av uppgifter, eller avskrifter av handskrivna 
handlingar, på den nuvarande nivån. 
 
De nuvarande avgifterna för de pappersformat vi kan tillhandahålla idag är 
följande: 
 

Typ av handling Avgift 
Papperskopia i A4-format, svartvitt. 
Avgiften gäller även om sidorna faxas eller 
skannas med kopiator och skickas som e-
brev. 

Sida 1-9 gratis. 10 sidor eller fler 50 
kronor + 2 kronor per varje sida utöver 10 
sidor. 
Exempel: 10 sidor kostar 50 kronor och 20 
sidor kostar 70 kronor. 

Papperskopia i A4-format, färg 7 kronor per sida 
Papperskopia i A3-format, svartvitt 7 kronor per sida 
Papperskopia i A3-format, färg 14 kronor per sida 

 
 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar. 
”Nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar” Tjänsteskrivelse i 
ärende KANSLI 2020/51. 

  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Familjenämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Maria Karlsson Angelica Lindberg 
Kommunarkivarie Kanslichef 
Kansliavdelningen  
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Förslag till nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar 
 

Dessa avgifter gäller för utlämnande av kopior av allmänna handlingar inom Sjöbo kommuns 
verksamheter. Avgiften för kopior ska täcka kostnaden för kopiering och material, däremot 
inte kostnader för den tid som går åt för att ta fram handlingar eller uppgifter. 
 
Avgiften tillfaller den myndighet som hanterar beställningen. 
 
Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text blir alltså två 
sidor. 
 
Rätten att ta del av allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) 
2 kapitel. Där regleras även rätten att få kopior av allmänna handlingar. Reglerna för 
utlämnande av handling förtydligas i Offentlighets och sekretesslagens (2009:400) (OSL) 6 
kapitel. 
 
Utlämnande av en handling kan göras genom att man får titta på originalet, eller på en kopia 
av det, hos myndigheten. Det senare gäller till exempel om originalet är för ömtåligt att 
hantera. Om bara delar av den begärda handlingen kan lämnas ut, till exempel på grund av 
sekretess, ska en kopia göras på de delar som får lämnas ut. Så länge en kopia enbart är till för 
utlämnande av handlingen får den inte avgiftsbeläggas. 
  
Om någon vill ha en kopia av en handling denne har begärt ut, och ta med kopian från 
myndigheten, har man rätt att få det mot en fastställd avgift. Har den som begärt ut 
handlingen med egen utrustning för att göra en kopia, t.ex. genom fotografering, tas ingen 
avgift ut. 
 
Avgift för kopior tas inte ut om de begärs av annan offentlig myndighet. 
 
En offentlig myndighet är inte skyldig att lämna ut en digital handling, eller uppgifter från en 
databas, på något annat sätt än utskrivet på papper om det inte står i en annan lag än TF att så 
ska ske, men det kan vara både enklare och billigare att lämna ut informationen digitalt i 
stället för på papper. En bedömning ska göras i varje enskilt fall om det är lämpligt att lämna 
ut informationen digitalt, eller om det måste ske på papper. Samma bedömning görs när 
någon vill ha en digital kopia av fysiska handlingar. 
 
Om den begärda handlingen kan lämnas ut digitalt i befintlig form tas ingen avgift ut. Rätten 
att få ut kopior mot en fastställd avgift gäller i dagsläget bara papperskopior. 
 
Avgift kan betalas via betaltjänsten Swish, eller via postförskott om kopiorna skickas med 
post. Belopp från 100 kronor och uppåt kan faktureras. Sjöbo kommun tar inte emot kontant 
betalning. 
 
Om kopiorna skickas med post och försändelsen väger mer än 50 gram tas ersättning för porto 
enligt gällande avtal för posthantering ut. Avgiften betalas via postförskott i de fall då 
kopiorna inte betalas via faktura. 
 
För att kunna använda postförskott måste försändelsen skickas med rekommenderad post. 
Avgift för postförskott och rekommenderad post tas ut enligt gällande avtal för posthantering 
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Avgifter tas normalt sett inte ut i förskott. I enskilda fall kan den utlämnande myndigheten 
besluta om att avgiften ska tas ut i förskott, efter prövning i varje enskilt fall. Att ta ut avgiften 
i förskott är ett undantag. 
 
Avgifterna omfattas inte av moms då det rör sig om myndighetsutövning. 
 
 
 
 

Format och färg Avgift 
Papperskopia i A4-format, svartvitt. Sida 1-9 gratis. 

10 sidor eller fler 50 kronor + 2 kronor 
per varje sida utöver 10 sidor. 
Exempel: 10 sidor kostar 50 kronor och 
20 sidor kostar 70 kronor. 

Papperskopia i A4-format, färg 8 kronor per sida 
Papperskopia i A3-format, svartvitt 5 kronor per sida 
Papperskopia i A3-format, färg 8 kronor per sida 
Utdrag ur allmän handling,  
avskrift av allmän handling,  
sammanställning av uppgifter ur allmänna 
handlingar 

125 kr per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme 
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 1(2) 
 

 
Förlaga till nya avgiftsregler för kopior av allmänna handlingar 
 
Dessa avgifter gäller för utlämnande av kopior av allmänna handlingar inom Sjöbo 
kommuns verksamheter. Avgiften för kopior ska täcka kostnaden för kopiering och 
material, däremot inte kostnader för den tid som åtgår för att ta fram uppgifterna. 
 
Avgiften tillfaller den myndighet som ombesörjer beställningen. 
 
Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text blir alltså två 
sidor. 
 
Rätten att ta del av allmänna handlingar regleras av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
(TF). Där regleras även rätten att få kopior av allmänna handlingar. 
 
Utlämnande av en handling kan göras genom att man får titta på originalet, eller på en 
kopia av det, hos myndigheten. Det senare gäller till exempel om originalet är för ömtåligt 
att hantera. Om bara delar av den begärda handlingen kan lämnas ut, t.ex. på grund av 
sekretess, ska en kopia göras på de delar som får lämnas ut. Så länge en kopia enbart är till 
för utlämnande av handlingen får den inte avgiftsbeläggas. 
  
Om någon vill ha en kopia av en handling denne har begärt ut, och ta med kopian från 
myndigheten, har man rätt att få det mot en fastställd avgift. Har den som begärt ut 
handlingen med egen utrustning för att göra en kopia, t.ex. genom fotografering, tas ingen 
avgift ut. 
 
En offentlig myndighet är inte skyldig att lämna ut en digital handling, eller uppgifter från 
en databas, på något annat sätt än utskrivet på papper om det inte står i en annan lag än TF 
att så ska ske, men det kan vara både enklare och billigare att lämna ut informationen 
digitalt i stället för på papper. En bedömning får göras i varje enskilt fall om det är lämpligt 
att lämna ut informationen digitalt, eller om det måste ske på papper. Samma bedömning 
görs när någon vill ha en digital kopia av fysiska handlingar. Om informationen lämnas ut 
digitalt tas ingen avgift ut. 
 
Avgift betalas via betaltjänsten Swish, eller via postförskott om kopiorna skickas med post. 
Belopp från 100 kronor och uppåt kan faktureras. 
 
Om kopiorna skickas med post och försändelsen väger mer än 50 gram tas också ersättning 
för porto ut via postförskott. 
 
Avgifterna är inklusive moms. 

 

 Kommunledningsförvaltningen 
 Maria Karlsson 
 Kommunarkivarie 
 

 TJÄNSTEANTECKNING 
Datum Dnr  
2020-01-08   

 Hid 
   

 TJÄNSTEANTECKNING 
 Datum  Dnr  
 2020-01-08    
  Hid 
    

Kommentar [MK1]:  Får eller måste? 

Kommentar [MK2]:  Kan eller ska? 
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 2(2) 
 

 
 

Format och färg Avgift 
Papperskopia i A4-format, svartvitt. Sida 1-9 gratis. 

10 sidor eller fler 50 kronor + 2 kronor 
per varje sida utöver 10 sidor. 
Exempel: 10 sidor kostar 50 kronor och 
20 sidor kostar 70 kronor. 

Papperskopia i A4-format, färg 8 kronor per sida 
Papperskopia i A3-format, svartvitt 5 kronor per sida 
Papperskopia i A3-format, färg 8 kronor per sida 

0 
 

 
 
 
 
 
Kommunledningsförvaltningen  
 
 
Maria Karlsson 
Kommunarkivarie 
0416-27443  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 200   Dnr 2021/19 
 
Motionssvar (KD) – Coronabonus till vårdpersonalen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
Kristdemokraterna har genom Katarina Ståhlberg (KD) och Susanne Lillås (KD) inkommit 
med en motion i vilken de yrkar: 
1. Att personal nära brukarna inom vård & omsorg som arbetar med att säkerställa så våra 

äldre, sjuka och handikappade får sin omsorg 24/7 skall få en Corona bonus på 5000:-. 
2. Målsättningen att denna bonus skall betalas ut senast i maj lönen.  
3. Kostnaden för denna bonus skall belasta kommunstyrelsen och ej drabba vård & 

omsorgsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och remitterade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog i beslut den 7 april 2021 HR-avdelningen att i 
samråd med vård- och omsorgsnämnden avge yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 25 maj 2021 beslutat att avge ett yttrande till 
kommunstyrelsen enligt protokollsbilaga. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 28 september 2021 att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 november 2021, § 198 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 september 2021, § 116 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 maj 2021, § 73 
Bilaga till vård- och omsorgsnämndens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 78 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021, § 17 
Motion från Kristdemokraterna 18 januari 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Motionen avslås. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Lundberg (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalls. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Lars Lundbergs (KD) beslutsförslag 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
HR-avdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 198   Dnr 2021/19 
 
Motionssvar (KD) – Coronabonus till vårdpersonalen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
Kristdemokraterna har genom Katarina Ståhlberg (KD) och Susanne Lillås (KD) inkommit 
med en motion i vilken de yrkar: 
1. Att personal nära brukarna inom vård & omsorg som arbetar med att säkerställa så våra 

äldre, sjuka och handikappade får sin omsorg 24/7 skall få en Corona bonus på 5000:-. 
2. Målsättningen att denna bonus skall betalas ut senast i maj lönen.  
3. Kostnaden för denna bonus skall belasta kommunstyrelsen och ej drabba vård & 

omsorgsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och remitterade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog i beslut den 7 april 2021 HR-avdelningen att i 
samråd med vård- och omsorgsnämnden avge yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 25 maj 2021 beslutat att avge ett yttrande till 
kommunstyrelsen enligt protokollsbilaga. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 28 september 2021 att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 september 2021, § 116 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 maj 2021, § 73 
Bilaga till vård- och omsorgsnämndens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 78 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021, § 17 
Motion från Kristdemokraterna 18 januari 2021 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Lundberg (KD) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalls. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer vård- och omsorgsnämndens beslutsförslag mot Lars Lundbergs (KD) 
beslutsförslag och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt vård- och omsorgsnämndens 
beslutsförslag.   
  
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
HR-avdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-09-28  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 116   Dnr 2021/131 
 
Yttrande på motion – Coronabonus till vårdpersonalen 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Motionen avslås.   
 
  
Reservationer: 
Katarina Ståhlberg (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
KD inkom med en motion som  innehåller ett förslag om att personal som arbetat 
vårdnära under pandemin ska ges en bonus i form av ekonomisk ersättning. 
Vård och omsorgsförvaltningens medarbetare har under pandemin varit mycket 
ansträngda. Detta gäller dock inte endast medarbetare som arbetar vårdnära utan även 
andra yrkeskategorier t ex medicinskt ansvarig sjuksköterska, måltidspersonal, 
lokalvårdare, enhetschefer. En ersättning utformad enligt motionen innebär att många 
medarbetare vars arbetssituation påverkats negativt av pandemin blir utan. 
HR har också kommenterat motionen och menar att även medarbetare utanför vård och 
omsorgsförvaltningen fått större arbetsbörda och tvingats till anpassningar och att  
likabehandlingsprincip bör råda vid en eventuell premiering. 
Enligt förslaget ska den ekonomiska ersättningen inte belasta vård och 
omsorgsnämndens budget varför kostnaderna inte kommenteras här. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse svar på motion Eva Gustafsson 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Ståhlberg (KD) yrkar på bifall till motionen. 
 
Berit Lundström (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag, på avslag till motionen. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

VO 2021/131
2021.1620

2021-10-07
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 73   Dnr 2021/131 
 
Yttrande på motion – Coronabonus till vårdpersonalen 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt bilaga till 
protokollet. 
 
Sammanfattning 
Kristdemokraterna har genom Katarina Ståhlberg (KD) och Susanne Lillås (KD) 
inkommit med en motion i vilken de yrkar: 
1. Att personal nära brukarna inom vård &omsorg som arbetar med att säkerställa så 
våra äldre, sjuka och handikappade får sin omsorg 24/7 skall få en Corona bonus på 
5000:-. 
2. Målsättningen att denna bonus skall betalas ut senast i maj lönen. 
3. Kostnaden för denna bonus skall belasta kommunstyrelsen och ej drabba vård & 
omsorgsnämnden. 
 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till HR-avdelningen som i 
samråd med vård- och omsorgsnämnden skal avge yttrande till kommunstyrelsen senast 
den 19 augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KF 2021-03-03, Inkommen motion – Coronabonus till vårdpersonalen 
Motion - Corona bonus till vårdpersonalen 
Beslut KSAU 2021-04-07, Inkommen motion – Coronabonus till vårdpersonalen 
Förslag till yttrande 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Ståhlberg (KD) och Susanne Lillås (KD) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden 
föreslår bifall till motionen och står inte bakom upprättat förslag till yttrande. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

VO 2021/131
2021.955

2021-06-01
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Svar på motion om Coronabonus till vårdpersonal 

Svar från Vård och omsorgsnämnden: 

Vård och omsorgsnämnden anser att beslut bör fattas av den nämnd som ska belastas med 
kostnaden.  

Många medarbetare inom vård och omsorgsförvaltningen har haft en ansträngande period under 
den tid pandemin drabbat verksamheterna. Personalens frånvaro har varit hög, både på grund av 
egna symtom men också på grund av vård av barn. 

Det har varit oro bland många befattningshavare då man ställts inför frågeställningar och svårigheter 
som man tidigare inte stött på och som man inte heller enkelt kunnat ge svar på 

Personal som arbetar nära kunder har varit hårt belastade men det har också andra 
befattningshavare såsom Medicinskt ansvarig sjuksköterska,  lokalvårdare, personal inom 
måltidsverksamhet, enhetschefer mfl 

Att erbjuda en Coronabonus  till personal som arbetar vårdnära innebär att flera befattningshavare 
blir utan ersättning trots att man också drabbats hårt av pandemin. Det kan bli svårt att avgöra vilka 
som är berättigade till bonus och vilka som inte är och det kommer att skapa en känsla av orättvisa 
bland medarbetare.  

Anställningsformen för den personal som omfattas har också betydelse för hur många som är 
berättigade till ersättningen och därmed kostnaden. Om timanställda också ska ersättas måste beslut 
fattas om eventuella begränsningar av denna stora grupp. 

I april 2021 hade vård och omsorgsförvaltningen 565 månadsanställda som kan inräknas i att ha nära 
vårdarbete.  Vid samma tidpunkt fanns 169 timanställda. 

I dessa siffror ingår inte administrativ personal, enhetschefer, måltidspersonal. 

Kostnaden för att ge den föreslagna bonusen till 565 månadsanställda uppgår då till 4 miljoner 
kronor, om bonusen ska ges efter sysselsättningsgrad blir det ca 3,4 miljoner kronor.  

Kostnaden för timanställda blir då ytterligare 1,2 miljoner – det är svårt att räkna sysselsättningsgrad 
på timanställda. 

Vård och omsorgsförvaltningens medarbetare har under 2020 fått presentkort vid två olika tillfällen, 
totalt 600 kronor. Vård och omsorgsförvaltningen har gett all personal en fleecejacka under 2021. 

 

Svar från HR: 

Det finns många medarbetare i kommunens alla verksamheter som  tvingats till stora anpassningar 
under pandemin. Exempelvis medarbetare inom skola och barnomsorg där distansarbete inte varit 
möjligt och där den ökade risken för smitta har lett både till sjukdom och ökad arbetsbelastning. 
Även för de yrkesgrupper där distansarbete ålagts har arbetsbelastningen ökat och påfrestningar kan 
konstateras när arbetet inkräktar på den privata sfären. I medarbetarundersökningen som 
genomfördes innan årsskiftet uppgav 69% av de svarande att deras arbetssituation påverkats 
negativt av pandemin. 

HR förordar att om medarbetare ska premieras ska en likabehandlingsprincip tillämpas där samtliga 
medarbetare i kommunen ska ta del av förmånen.

VO 2021/131
2021.956

2021-06-01
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 78   Dnr 2021/19 
 
Inkommen motion – Coronabonus till vårdpersonalen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Motionen remitteras till HR-avdelningen som i samråd med vård- och omsorgsnämnden ska 
avge yttrande till kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
Kristdemokraterna har genom Katarina Ståhlberg (KD) och Susanne Lillås (KD) inkommit 
med en motion i vilken de yrkar: 

1. Att personal nära brukarna inom vård &omsorg som arbetar med att säkerställa så våra 
äldre, sjuka och handikappade får sin omsorg 24/7 skall få en Corona bonus på 5000:-. 

2. Målsättningen att denna bonus skall betalas ut senast i maj lönen.  
3. Kostnaden för denna bonus skall belasta kommunstyrelsen och ej drabba vård & 

omsorgsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och remitterade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Kristdemokraterna 18 januari 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 17 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-03-03  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 17   Dnr 2021/19 
 
Inkommen motion – Coronabonus till vårdpersonalen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen får ställas. 
2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
Kristdemokraterna har genom Katarina Ståhlberg (KD) och Susanne Lillås (KD) inkommit 
med en motion i vilken de yrkar: 

1. Att personal nära brukarna inom vård &omsorg som arbetar med att säkerställa så våra 
äldre, sjuka och handikappade får sin omsorg 24/7 skall få en Corona bonus på 5000:-. 

2. Målsättningen att denna bonus skall betalas ut senast i maj lönen.  
3. Kostnaden för denna bonus skall belasta kommunstyrelsen och ej drabba vård & 

omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Kristdemokraterna 18 januari 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 201   Dnr 2021/43 
 
Motionssvar (V) – Corona-utvärdering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från vård- och omsorgsnämnden.  
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 11 februari 2021 yrkar Vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) att Sjöbo kommun tillsätter en arbetsgrupp för att utifrån Corona-kommissionens rapport 
analysera och ta fram förslag till hur omsorgen i kommunen kan förbättras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vård- och omsorgsnämnden avgav yttrande till kommunstyrelsen i en bilaga till beslut den 25 
maj 2021. 
 
I beslut den 28 september 2021 avgav vård- och omsorgsnämnden nytt beslut med förslag till 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 november 2021 § 199 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 september 2021, § 118 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 maj 2021, § 75 
Bilaga till vård- och omsorgsnämndens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april, § 80 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 20 
Motion från Vänsterpartiet 11 februari 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lucas Lennartsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalls. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Lucas Lennartssons (V) beslutsförslag 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag.  
  
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 

133



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 199   Dnr 2021/43 
 
Motionssvar (V) – Corona-utvärdering 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Yttrandet anses besvarat med hänvisning till yttrande från vård- och omsorgsnämnden.  
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 11 februari 2021 yrkar Vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) att Sjöbo kommun tillsätter en arbetsgrupp för att utifrån Corona-kommissionens rapport 
analysera och ta fram förslag till hur omsorgen i kommunen kan förbättras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Vård- och omsorgsnämnden avgav yttrande till kommunstyrelsen i en bilaga till beslut den 25 
maj 2021. 
 
I beslut den 28 september 2021 avgav vård- och omsorgsnämnden nytt beslut med förslag till 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 september 2021, § 118 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 maj 2021, § 75 
Bilaga till vård- och omsorgsnämndens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april, § 80 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 20 
Motion från Vänsterpartiet 11 februari 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut  skickas till 
Motionsställaren 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-09-28  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 118   Dnr 2021/132 
 
Yttrande på motion –  Corona-utvärdering 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Med hänvisning till vård- 
och omsorgsnämndens yttrande anser Kommunfullmäktige motionen vara besvarad. 
 
Sammanfattning 
Motion inkommer från Vänsterpartier som föreslår att en corona-kommission ska 
tillsättas för att genomlysa om grundbemanningen är tillräcklig i verksamheterna, om de 
anställda har tillräckligt trygga anställningar eller om det finns för stor andel ex vid 
tidsbegränsade anställningar, hur antalet timanställningar kan begränsas samt hur man 
kan begränsa antalet olika personer som besöker brukar eller jobbar på våra boenden. 
Under 2019 påbörjade förvaltningen ett arbete som utgick från höjd grundbemanning 
och önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska antalet timanställda till förmån för 
flera tillsvidareanställda medarbetare. Detta arbetssätt utmanandes under 
coronapandemin eftersom frånvaron på grund av egna sjukdomssymtom eller vård av 
barn blev mycket hög under lång tid. Under 2021 har arbetet startat om och 
representanter för HR, fackliga företrädare och förvaltningschef har besökt flera 
arbetsplatser för att initiera arbetet.  
Vård och omsorgsförvaltningen har tillsammans med vård och omsorgsnämnden tagit 
fram ett material som presenterats för kommunstyrelsen. Materialet presenterar 
vårdtyngden, det ökande ansvaret för svårt sjuka brukare i kommunens verksamheter 
och generellt den oro som finns för att med budget i balans kunna ge den kvalité som 
kunder behöver. Det finns en brist på utbildad personal inom vård och omsorg nationellt 
och förvaltningen tittar på möjligheten att införa servicepersonal som ett sätt att skapa 
enklare arbete som ingång till arbetsmarknaden samtidigt som utbildad vård och 
omsorgspersonal kan koncentrera sig på uppgifter inom omvårdnad 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Eva Gustafsson svar på motion avseende coronautvärdering 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2021-09-13 2021/132 
  
  

Vård och omsorgsförvaltningen 
Eva Gustafsson 
förvaltningschef 
 

 Kommunfullmäktige 

 
Yttrande på motion –  Corona-utvärdering 

 
Vård och omsorgsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande anser Kommunfullmäktige 
motionen vara besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion inkommer från Vänsterpartier som föreslår att en corona-kommission ska 
tillsättas för att genomlysa om grundbemanningen är tillräcklig i verksamheterna, om 
de anställda har tillräckligt trygga anställningar eller om det finns för stor andel ex 
vid tidsbegränsade anställningar, hur antalet timanställningar kan begränsas samt hur 
man kan begränsa antalet olika personer som besöker brukar eller jobbar på våra 
boenden. 
Under 2019 påbörjade förvaltningen ett arbete som utgick från höjd grundbemanning 
och önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska antalet timanställda till förmån för 
flera tillsvidareanställda medarbetare. Detta arbetssätt utmanandes under 
coronapandemin eftersom frånvaron på grund av egna sjukdomssymtom eller vård av 
barn blev mycket hög under lång tid. Under 2021 har arbetet startat om och 
representanter för HR, fackliga företrädare och förvaltningschef har besökt flera 
arbetsplatser för att initiera arbetet.  
Vård och omsorgsförvaltningen har tillsammans med vård och omsorgsnämnden 
tagit fram ett material som presenterats för kommunstyrelsen. Materialet presenterar 
vårdtyngden, det ökande ansvaret för svårt sjuka brukare i kommunens verksamheter 
och generellt den oro som finns för att med budget i balans kunna ge den kvalité som 
kunder behöver. Det finns en brist på utbildad personal inom vård och omsorg 
nationellt och förvaltningen tittar på möjligheten att införa servicepersonal som ett 
sätt att skapa enklare arbete som ingång till arbetsmarknaden samtidigt som utbildad 
vård och omsorgspersonal kan koncentrera sig på uppgifter inom omvårdnad 
 
Ärendet 
Coronapandemin innebar en stor utmaning för vård och omsorgsförvaltningen. 
Förvaltningen skapade direkt regelbundna möte med nyckelpersoner i 
ledningsgruppen men också informationsmöten mellan förvaltningschef och 
ordförande. En första insikt blev att det fanns brister i efterlevnad av basala 
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hygienrutiner  och brister i kompetens hos beställare av skyddsutrustning. Åtgärder 
vidtogs såsom hygienutbildning och hygienkontrakt samt centralisering av 
beställningar. För att säkerställa information och minska rykten skapades en intern 
organisation med nyckelpersoner med daglig kontakt med smittskydd Skåne, 
sjukhuset i Ystad, vårdcentral och säkerhetschef.  
Den nationella coronakommitténs slutrapport kommer att ligga som underlag för 
förvaltningens fortsatta arbete  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Eva Gustafsson svar på motion avseende coronautvärdering 
  

 
Beslutet skickas till  
kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Eva Gustafsson   
förvaltningschef   
Avdel  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 75   Dnr 2021/132 
 
Yttrande på motion –  Corona-utvärdering 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt bilaga till 
protokollet. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 11 februari 2021 yrkar Vänsterpartiet genom Lucas 
Lennartsson (V) att Sjöbo kommun tillsätter en arbetsgrupp för att utifrån Corona-
kommissionens rapport analysera och ta fram förslag till hur omsorgen i kommunen kan 
förbättras. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KF 2021-03-03, Inkommen motion – Corona-utvärdering 
Motion om att göra en Corona-utvärdering 
Beslut KSAU 2021-04-0, Inkommen motion – Corona-utvärdering 
Förslag till yttrande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 
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Motion om att göra en corona utvärdering 

 

Vård och omsorgsnämnden har följt förvaltningens arbete med Corona under hela 2020/ 2021 både 
genom kontinuerliga rapporter vid möten och genom informella kontakter mellan förvaltningschef 
och ordförande. 

Erfarenheter - åtgärder 

Vård och omsorgsförvaltningen har identifierat brister tidigt 2020 avseende brist på efterlevnad av 
basala hygienrutiner och brister i kompetens hos beställare av skyddsutrustning.  

Åtgärder vidtogs direkt i form av extra hygienutbildningar, hygienkontrakt, tätare uppföljningar och 
fortsätter med utbildning av hygienutbud. När det gäller skyddsutrustning centraliserades 
beställningen på få personer och redan befintligt material kontrollerades och samlades på ett ställe. 

Pandemin visade också på behovet av snabb och säker information för att minska rädsla, osäkerhet 
och ryktesspridning. Förvaltningen skapade en intern organisation för detta med nyckelpersoner som 
stod i daglig kontakt med smittskydd Skåne, Sjukhuset i Ystad, Vårdcentral och Säkerhetschef mfl. 

Bemanning 

Under 2019 startade ett arbete med bemanning som utgick ifrån höjd grundbemanning, önskad 
sysselsättningsgrad för att genom detta kunna minska antalet timanställda till förmån för 
tillsvidareanställd personal. Detta arbete utgick från att arbetsgrupperna kunde analysera sin 
frånvaro och lägga ett bemanningskrav utgående från kundernas behov av insatser under dygnet. 
Digitalt stöd, redskap och utbildning erbjöds enhetschefer, samordnare och fackliga företrädare. De 
resultat som skulle uppnås var att månadsanställd utbildad personal ersätter vid frånvaro vilket ökar 
tryggheten och kontinuiteten för kunden, minskar belastningen på den personal som annars arbetar 
med ovan och outbildade vikarier. 

När corona drabbade mars 2020 uppstod en situation som utmanade förvaltningen på många sätt 
bland annat bemanning, trots arbetet med höjd grundbemanning räckte resurserna inte till för den 
stora frånvaro som föranleddes av rekommendationerna att stanna hemma vid minsta symtom samt 
frånvaro på grund av vård av barn.  

Höjd grundbemanning och önskad sysselsättningsgrad räckte inte på långa vägar till för att täcka 
behovet under pandemins mera intensiva perioder. Förvaltningen sökte hjälp hos andra 
förvaltningar/ bolag, annonserade efter servicepersonal utan utbildning för att avlasta 
omsorgspersonal och redan anställd utbildad personal fick en kraftig arbetsbelastning. 

Inför 2021 har Vård och omsorgsnämnden i samverkan med förvaltningen lagt ett mål om att minska 
antalet timanställda till förmån för flera tillsvidareanställd personal. Detta ska ske utan att extra 
resurser tillförs utan en omfördelning inom budget. 

Förvaltningen, Kommunal och HR samarbetar i detta utvecklingsarbete och har under mars – maj 
deltagit i flera arbetsplatsträffar för att beskriva utvecklingsarbetet, förklara syftet och ta emot frågor 
och funderingar. Gruppen arbetar för att underlätta utvecklingen och ge tydliga och enhetliga besked 
till medarbetarna. 

Fortsatt utvärdering kommer att ske i samband med corona-kommissionens slutrapport. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 80   Dnr 2021/43 
 
Inkommen motion – Corona-utvärdering 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast 
den 19 augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 11 februari 2021 yrkar Vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) att Sjöbo kommun tillsätter en arbetsgrupp för att utifrån Corona-kommissionens rapport 
analysera och ta fram förslag till hur omsorgen i kommunen kan förbättras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet 11 februari 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 20 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-03-03  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 20   Dnr 2021/43 
 
Inkommen motion – Corona-utvärdering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen får ställas. 
2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 11 februari 2021 yrkar Vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) att Sjöbo kommun tillsätter en arbetsgrupp för att utifrån Corona-kommissionens rapport 
analysera och ta fram förslag till hur omsorgen i kommunen kan förbättras. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet 11 februari 2021 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 202   Dnr 2021/65 
 
Motionssvar (V) – Människosyn och värdegrund 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) följande: 
• Att genomgripande ändra vokabuläret i våra verksamheter och inte använda begreppet kund, 
förutom i fall som restaurangbesökare eller liknande  
• Att genomföra ett värdegrundsarbete inom våra verksamheter där vi arbetar bort kundtänket 
och istället sätter medborgarnas bästa i fokus  
• Att stärka samverkan mellan de olika aktörer som arbetar runt våra brukare/patienter för att 
få både samhällets och brukarens bästa, och alltid använda en helhetsbild från samtliga 
inblandade aktörer när vi fattar beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april att remittera ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
Vård- och omsorgsnämnden avgav i beslut den 25 maj 2021 yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 28 september 2021 att avge nytt yttrande med 
förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 november 2021, § 200 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 september 2021, § 117 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 maj 2021, § 74 
Bilaga till vård- och omsorgsnämndens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 83 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021, § 13 
Motion från Lucas Lennartsson (V) inkommen 24 februari 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Motionen avslås. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
1. Motionens första att-sats bifalls enligt familjenämndens yttrande 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-12-01  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

2. Motionen anses i övrigt besvarad med hänvisning till familjenämndens yttrande. 
 
Lucas Lennartsson (V) yrkar bifall till Cecilia Olsson Carlssons (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Cecilia Olsson Carlssons (S) 
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets 
beslutsförslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 200   Dnr 2021/65 
 
Motionssvar (V) – Människosyn och värdegrund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) följande: 
• Att genomgripande ändra vokabuläret i våra verksamheter och inte använda begreppet kund, 
förutom i fall som restaurangbesökare eller liknande  
• Att genomföra ett värdegrundsarbete inom våra verksamheter där vi arbetar bort kundtänket 
och istället sätter medborgarnas bästa i fokus  
• Att stärka samverkan mellan de olika aktörer som arbetar runt våra brukare/patienter för att 
få både samhällets och brukarens bästa, och alltid använda en helhetsbild från samtliga 
inblandade aktörer när vi fattar beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april att remittera ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
Vård- och omsorgsnämnden avgav i beslut den 25 maj 2021 yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 28 september 2021 att avge nytt yttrande med 
förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 september 2021, § 117 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 maj 2021, § 74 
Bilaga till vård- och omsorgsnämndens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 83 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021, § 13 
Motion från Lucas Lennartsson (V) inkommen 24 februari 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-09-28  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 117   Dnr 2021/133 
 
Yttrande - Motion angående människosyn och värdegrund 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Motionen avslås.  
 
Sammanfattning 
Motion inkommer från vänsterpartiet innehållande tre punkter. Begreppet kund ska inte 
användas, ett värdegrundsarbete ska starta för att arbeta bort kundtänket samt att stärka 
samverkan mellan olika aktörer för att få en helhetsbild för samhällets och brukarens 
bästa. 
Vård och omsorgsnämnden har gett uppdrag till förvaltningen att göra en utredning 
kring vilka begrepp som socialstyrelsen föreslår och beslut om detta kommer att fattas 
under hösten. 
Vård och omsorgsförvaltningen har sedan många år arbetat med värdegrundsarbete, 
bakgrunden till detta var en önskan att öka fokus på de vi är härför, att se över arbetssätt 
och bemötande, att säkra att sättet som insatserna utförs på verkligen överensstämmer 
med önskningarna hos de vi är till för. Utvecklingsarbetet motsvarade väl de tankar som 
lanserades nationellt och som ledde till skrivningarna i Socialtjänstlagen om 
välbefinnande och ett värdigt liv. Beslut om att använda begreppet kund fattades i 
dåvarande nämnd för att markera en väg mot att ge kunden en starkare röst och mera 
individualiserad omsorg. 
Samverkan internt i förvaltningen, mellan olika förvaltningar och samverkan mellan t ex 
kommun och region är av stor betydelse och olika insatser har påbörjats t ex 
utbildningsinsatser internt, samverkansformer mellan IFO – VO samt samverkansmöte 
med VO och hälsocentraler.  
 
 
Beslutsunderlag 
Motion angående människosyn och värdegrund hid 2021.264 
Tjänsteskrivelse svar på motion Eva Gustafsson 210903 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden.  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2021-09-03 2021/133 
  
  

Vård och omsorgsförvaltningen 
Eva Gustafsson 
förvaltningschef 
 

 Kommunfullmäktige 

 
Yttrande - Motion angående människosyn och värdegrund 

 
Vård och omsorgsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion inkommer från vänsterpartiet innehållande tre punkter. Begreppet kund ska 
inte användas, ett värdegrundsarbete ska starta för att arbeta bort kundtänket samt att 
stärka samverkan mellan olika aktörer för att få en helhetsbild för samhällets och 
brukarens bästa. 
Vård och omsorgsnämnden har gett uppdrag till förvaltningen att göra en utredning 
kring vilka begrepp som socialstyrelsen föreslår och beslut om detta kommer att 
fattas under hösten. 
Vård och omsorgsförvaltningen har sedan många år arbetat med värdegrundsarbete, 
bakgrunden till detta var en önskan att öka fokus på de vi är härför, att se över 
arbetssätt och bemötande, att säkra att sättet som insatserna utförs på verkligen 
överensstämmer med önskningarna hos de vi är till för. Utvecklingsarbetet 
motsvarade väl de tankar som lanserades nationellt och som ledde till skrivningarna i 
Socialtjänstlagen om välbefinnande och ett värdigt liv. Beslut om att använda 
begreppet kund fattades i dåvarande nämnd för att markera en väg mot att ge kunden 
en starkare röst och mera individualiserad omsorg. 
Samverkan internt i förvaltningen, mellan olika förvaltningar och samverkan mellan t 
ex kommun och region är av stor betydelse och olika insatser har påbörjats t ex 
utbildningsinsatser internt, samverkansformer mellan IFO – VO samt 
samverkansmöte med VO och hälsocentraler.  
 
 
Ärendet 
Vård och omsorgsförvaltningen ansökte om medel 2006 för ett stort 
värdegrundsarbete som resulterade i stora utbildningsinsatser och tillskapandet av 
uppdrag som omsorgshandledare. Uppdraget innebar ett extra ansvar för att värna 
kundens rätt till inflytande kring hur en biståndsbeviljad insats skulle genomförs dvs 
en övergång till en mera individualiserad omsorg helt i enlighet med det nationella 
utvecklingsarbete som initierades. Utvecklingsarbetet skedde i mycket nära 
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samverkan mellan nämnd och tjänstepersoner. Kundbegreppet uppfattades då som en 
viktig symbol för något nytt. 
Samverkan mellan olika aktörer internt och externt är ett ständigt pågående arbete 
och utbildningar har genomförts t ex av jurist för att tydliggöra skillnaden mellan 
olika befattningshavarens rätt att besluta och  hur arbetssätt måste ändras för att leva 
upp till lagkrav. Förvaltningsledningen har också initierat ett internt 
förbättringsarbete för att främja samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion angående människosyn och värdegrund hid 2021.264 
Tjänsteskrivelse svar på motion Eva Gustafsson 210903 

 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Eva Gustafsson   
förvaltningschef   
Avdel  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Familjenämnden 2021-06-22  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 64   Dnr 2021/93 
 
Motion – Människosyn och värdegrund 
 
Familjenämndens beslut 
Upprättat yttrande översänds till kommunstyrelsen och motionen anses därmed besvarad. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) följande: 
 Att genomgripande ändra vokabuläret i våra verksamheter och inte använda begreppet 

kund, förutom i fall som restaurangbesökare eller liknande 
 Att genomföra ett värdegrundsarbete inom våra verksamheter där vi arbetar bort 

kundtänket och istället sätter medborgarnas bästa i fokus 
 Att stärka samverkan mellan de olika aktörer som arbetar runt våra brukare/patienter för 

att få både samhällets och brukarens bästa, och alltid använda en helhetsbild från samtliga 
inblandade aktörer när vi fattar beslut 

 
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden 
Upprättat yttrande översänds till kommunstyrelsen och motionen anses därmed besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2021-04-07 § 83 - Inkommen motion – Människosyn och värdegrund  
Bilaga till beslut KSAU 2021-04-07 § 83 - Motion angående människosyn och värdegrund 
Arbetsutskottets beslutsförslag 2021-06-15 § 37 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla torg 1 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

  
 
 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-03 2021/93 
  
  
  

Familjeförvaltningen 
Krister Jönsson 
Förvaltningschef 
 

  
Familjenämnden 

 
Yttrande Motion - Människosyn och värdegrund 
 
Familjeförvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) följande: 
 Att genomgripande ändra vokabuläret i våra verksamheter och inte använda begreppet 

kund, förutom i fall som restaurangbesökare eller liknande 
 Att genomföra ett värdegrundsarbete inom våra verksamheter där vi arbetar bort 

kundtänket och istället sätter medborgarnas bästa i fokus 
 Att stärka samverkan mellan de olika aktörer som arbetar runt våra brukare/patienter 

för att få både samhällets och brukarens bästa, och alltid använda en helhetsbild från 
samtliga inblandade aktörer när vi fattar beslut 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 7 april 2021 att skicka ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden och familjenämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast den 19 
augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2021-04-07 § 83 - Inkommen motion – Människosyn och värdegrund  
Bilaga till beslut KSAU 2021-04-07 § 83 - Motion angående människosyn och värdegrund 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
Yttrande 
 Begreppet kund brukas varken i familjeförvaltningens styrdokument eller i den dagliga 

verksamheten. Förvaltningens verksamheter använder vokabulär så som barn, elev, 
förälder, vårdnadshavare, brukare, besökare, deltagare, låntagare, medborgare och 
invånare. 

 Det sker ett aktivt värdegrundsarbete inom familjeförvaltningens verksamheter, där 
medborgarnas (elevernas/brukarnas/låntagarnas etc) bästa alltid är i fokus. 

 Det sker idag samverkan kring individer som berörs av flera olika kommunala 
verksamheter. Det sker även samverkan kring individer med andra myndigheter i de 
fall det är motiverat och individen gett sitt samtycke till detta. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 74   Dnr 2021/133 
 
Yttrande - Motion angående människosyn och värdegrund 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt 
bilaga till protokollet. 

2. Vård- och omsorgsnämnden kommer att ta upp frågan om vilken/vilka 
benämningar som skall användas i nämndens verksamhet under hösten. 

 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar vänsterpartiet genom Lucas 
Lennartsson (V) följande: 
 Att genomgripande ändra vokabuläret i våra verksamheter och inte använda 
begreppet kund, förutom i fall som restaurangbesökare eller liknande 
 Att genomföra ett värdegrundsarbete inom våra verksamheter där vi arbetar bort 
kundtänket och istället sätter medborgarnas bästa i fokus 
 Att stärka samverkan mellan de olika aktörer som arbetar runt våra brukare/patienter 
för att få både samhällets och brukarens bästa, och alltid använda en helhetsbild från 
samtliga inblandade aktörer när vi fattar beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ärendet till vård- och omsorgsnämnden och 
familjenämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KF 2021-03-03, Inkommen motion – Människosyn och värdegrund Motion 
angående människosyn och värdegrund 
Motion angående människosyn och värdegrund 
Beslut KSAU 2021-04-07, Inkommen motion – Människosyn och värdegrund 
Förslag till yttrande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

VO 2021/133
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Svar på motion angående människosyn och värdegrund

Begreppet kund som samlingsnamn för de medborgare som har insatser enligt 
Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande infördes inom 
Vård och omsorgsförvaltningen 2006.  Beslut om detta fattades i Vård och omsorgsnämnden.

Förändringen skedde som ett led i ett stort utvecklingsarbete och i samverkan mellan 
förvaltningens ledningsgrupp och representanter för Vård och omsorgsnämnden.
Bakgrunden till bytet var en önskan att öka fokus på de vi är till för, att se över arbetssätt och 
bemötande, att säkra att sättet som insatserna utfördes verkligen överensstämde med de 
önskningar som de vi är till för hade.

Utvecklingarbetet föll väl i det värdegrundsarbete som startade nationellt och som ledde till 
skrivningar i Socialtjänstlagen om välbefinnande och ett värdigt liv.

Omsorgshandledare utbildades i varje arbetsgrupp och dessa blev den som var extra ansvarig 
för att kundens röst skulle bli hörd.

Visionen om ett gott liv skapades och engagemanget hos medarbetare kring detta blev stort.

Den indivualiserade omsorgen diskuterades i arbetsgrupperna och Sjöbo låg i framkant när 
begrepp som genomförandeplaner, införandet av IBIC, (individens behov i centrum), 
patientcentrerad vård, samordnad individúell plan mfl begrepp successivt har införts 
nationellt.

Det värdegrundsarbete som startade då har fortsatt även om det funnits perioder av extra 
utmaningar då kraften behövt ägnas åt t ex  lagändringar, rekryteringssvårigheter, pandemi.

Visionen om ett gott liv varje dag har alltid handlat om HUR en biståndsbeviljad insats utförs 
i enlighet med kundens önskan INTE om att kunden alltid har rätt till det man vill ha. Det 
ligger fortfarande ett beslut av biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut, 
arbetsterapeut, bostadsanpassningshandläggare etc bakom ett beslut. Överklagan av ett beslut 
enligt SoL eller LSS eller Bostadsanpassningslagen eller en sk second opinion avseende 
beslut enligt Hälso och sjukvårdslagen.
Besluten måste bygga på behov av insats inte på tillgång och efterfrågan.

Samverkan internt i förvaltningen, samverkan mellan olika förvaltningar inom Sjöbo kommun 
samt samverkan mellan olika aktörer som är betydelsefulla i kundens liv är av mycket stor 
betydelse. Här finns utmaningar och behov av förbättringsarbete. 

VO 2021/133
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Samverkansorganisation finns reglerat i HS avtalet när det gäller samverkan mellan kommun 
och region och här pågår ett intensivt arbete. Samarbete mellan förvaltningarna framförallt 
Vård och omsorgsförvaltningen och Familjeförvaltningen pågår och har resultetar i 
gemensamma rutiner och gemensamma utvecklingsprojekt, ett av dem är gemensamma 
utbildningar i Samordnad individuell plan ( SIP) som ska genomföras under hösten 2021 
inledningsvis internt i Sjöbo kommun men senare gemensamt med Region Skånes olika 
aktörer. 

Vård och omsorgsnämnden vill:

Att det värdegrundsarbete som pågår fortsätter och utvecklas.
 
Att arbetet med SIP och ökad kunskap hos alla medarbetare om regelverket och mötets 
genomförande ska leda till att kunden får sina behov tillgodosedda och upplever en känsla av 
sammanhang i mötet.

Vård- och omsorgsnämnden anser inte att medborgare skall ersätta kundbegreppet. 
 

Eva Gustafsson
Förvaltningschef
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 83   Dnr 2021/65 
 
Inkommen motion – Människosyn och värdegrund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet skickas till vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden för yttrande till 
kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) följande: 

• Att genomgripande ändra vokabuläret i våra verksamheter och inte använda begreppet 
kund, förutom i fall som restaurangbesökare eller liknande  

• Att genomföra ett värdegrundsarbete inom våra verksamheter där vi arbetar bort 
kundtänket och istället sätter medborgarnas bästa i fokus  

• Att stärka samverkan mellan de olika aktörer som arbetar runt våra brukare/patienter 
för att få både samhällets och brukarens bästa, och alltid använda en helhetsbild från 
samtliga inblandade aktörer när vi fattar beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lucas Lennartsson (V) inkommen 24 februari 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta: 
Ärendet skickas till vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden för yttrande till 
kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på Cecilia Olsson Carlssons (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden  
Familjenämnden  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-03-03  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 13   Dnr 2021/65 
 
Inkommen motion – Människosyn och värdegrund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen får ställas. 
2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar vänsterpartiet genom Lucas Lennartsson 
(V) följande: 
Att genomgripande ändra vokabuläret i våra verksamheter och inte använda begreppet kund, 
förutom i fall som restaurangbesökare eller liknande  
Att genomföra ett värdegrundsarbete inom våra verksamheter där vi arbetar bort kundtänket 
och istället sätter medborgarnas bästa i fokus  
Att stärka samverkan mellan de olika aktörer som arbetar runt våra brukare/patienter för att få 
både samhällets och brukarens bästa, och alltid använda en helhetsbild från samtliga 
inblandade aktörer när vi fattar beslut 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Lucas Lennartsson (V) inkommen 24 februari 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 178   Dnr 2021/140 
 
Motionssvar (SD) angående Sjöbo kommuns energipolicy vid nybyggnation 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 maj 2021 yrkar Sverigedemokraterna genom Preben Keldebäk 
(SD) att kommunfullmäktige skyndsamt ska ge berörd nämnd/nämnder i uppdrag att upprätta 
en policy angående nybyggnationer där hänsyn tas till samhällets ökade energiförbrukning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2021 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning i samråd med tekniska nämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 september 2021, § 84, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 oktober 2021, § 178 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 september 2021, § 84 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2021, § 91 
Motion från Sverigedemokraterna 24 maj 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
André af Geijerstam (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot André af Geijerstams (SD) 
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
vara besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 

159



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-27  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 178   Dnr 2021/140 
 
Motionssvar (SD) angående Sjöbo kommuns energipolicy vid nybyggnation 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 maj 2021 yrkar Sverigedemokraterna genom Preben Keldebäk 
(SD) att kommunfullmäktige skyndsamt ska ge berörd nämnd/nämnder i uppdrag att upprätta 
en policy angående nybyggnationer där hänsyn tas till samhällets ökade energiförbrukning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2021 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning i samråd med tekniska nämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 september 2021, § 84, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 september 2021, § 84 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2021, § 91 
Motion från Sverigedemokraterna 24 maj 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
André af Geijerstam (SD) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalls. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag mot André af Geijerstams 
(SD) yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt samhällsbyggnadsnämndens 
beslutsförslag.  
  
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84 Ärendenr ALL.2021.1737

Svar på motion från (SD) om Sjöbo kommuns energipolicy vid
nybyggnation

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige är
att motionen anses vara besvarad.
___________

Ärendet
I en motion inkommen den 24 maj 2021 yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige
skyndsamt ska ge berörd nämnd/nämnder i uppdrag att upprätta en policy angående nybyggnationer
där hänsyn tas till samhällets ökade energiförbrukning. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj
2021 att remittera motionen samhällsbyggnadsnämnden för beredning i samråd med tekniska
nämnden.
 
De krav som kommunen kan ställa i plan- och byggprocessen regleras i Plan- och bygglagen (PBL),
Plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR). Byggnadens energiförbrukning
granskas i bygglovsskedet och kraven är höga. I BBR (avsnitt 9) formuleras energikravet som en gräns
för energianvändningen uttryckt i kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år som inte ska
överskridas. Därutöver finns mer detaljerade krav för värmeisolering, värme- kyl- och
luftbehandlingsinstallationer, effektiv elanvändning och installation av mätsystem för uppföljning av
byggnadens energianvändning.
 
De svenska regelverken har succesivt förstärkts i syfte att anpassas till EU:s direktiv om byggnaders
energiprestanda, energiprestandadirektivet. Direktivet reglerar bland annat hur beräkningen av en
byggnads energiprestanda ska göras och att minimikrav för energiprestanda ska tillämpas. Av
direktivet framgår också att medlemsländerna ska arbeta för att öka andelen så kallade nära-
nollenergibyggnader, vilka definieras som en byggnad med mycket hög energiprestanda. Enligt
direktivet bör dessutom den mycket låga mängden energi, som krävs för en sådan byggnad, i mycket
hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara
energikällor som produceras på plats eller i närheten. Detta förtydligades i Plan- och byggförordningen
den 1 september 2020.
 
Det är inte tillåtet att ställa högre eller mer specifika krav än vad lagstiftningen medger i de processer
som regleras av den, så kallade kommunala särkrav. Det innebär till exempel att kommunen inte kan
ställa krav på solceller i samband med bygglov.
 
Det finns inte heller något lagstöd för att ställa egna krav i exploateringsavtal som är kopplade till
byggnaders tekniska egenskaper i fråga om till exempel energieffektivitet eller tillgänglighet.
 

Det är endast i de fall då kommunen själv äger marken och avser att genomföra en markanvisning som
kommunen är fri att ställa krav utöver de som anges i regelverken. Då kan kommunen i sin roll som
markägare bestämma att endast den som uppfyller allt som kommunen önskar får köpa marken, till

13(79)
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

exempel krav på solceller. I och med att riktlinjer för markanvisningar antogs av kommunfullmäktige
2020-11-25 kan kommunen börja arbeta med markanvisningar, vilket också kommer att bli aktuellt
bland annat i samband med exploateringen av kv Bränneriet.
 
Kommunen har rådighet över sina egna byggnader och kan välja att föregå med gott exempel. Av
Sjöbohems ägardirektiv framgår att:
 
Bolaget ska vara ett föredöme i miljöfrågor och bidra till hållbar utveckling för att möta
klimatutvecklingen. Vid upprustning av befintligt bestånd eller nyinvesteringar ska energisnålare hus
skapas, miljövänliga tekniker och materiel användas liksom en miljövänlig teknisk försörjning.
Åtgärder som vidtas för att sänka energianvändningen ska innebära att inomhusklimatet bibehålls
eller förbättras.

Utöver Sjöbohems fastighetsbestånd har kommunen ett antal byggnader som ägs och förvaltas i egen
regi, till exempel ett antal simanläggningar. Även här skulle kommunen kunna vara ett föredöme i
fråga om bland annat energieffektivitet och energiproduktion.
 
Som det ser ut just nu så ställs det relativt höga krav på energiförbrukningen i nya byggnader genom
bygglagstiftningen, men hittills har Sverige inte ställt några krav alls vad gäller energiåtgång och övrig
miljöpåverkan under produktion, trots att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av
samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 5 till 35 procent av miljöpåverkan i
Sverige inom de områden som följs upp (energianvändning, mängden utsläpp till luft, användning av
miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall vid nyproduktion). Dessutom bidrar
sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.
 
Riksdagen har nu därför beslutat att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av
byggnader. Lagen om klimatdeklaration för nya byggnader träder i kraft den 1 januari 2022. Det
betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks från och med det datumet berörs.
Uppgifterna om klimatpåverkan från byggnaden ska omfatta råvaruförsörjning i produktskedet,
transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet, och bygg-
och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
 
Kommunen kan arbeta proaktivt med information och dialog. I samband med byggandet i kv
Bränneriet planerar stadsbyggnadsförvaltningen en kampanj med syftet att minska mängden avfall
under bygg- och anläggningsfasen.
 
Sjöbo kommun erbjuder också oberoende energi- och klimatrådgivning till hushåll, företag och
organisationer. En tjänst som delas med Höör och Hörby kommun och bekostas av
Energimyndigheten.
 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi. Sjöbo kommun saknar en aktuell energiplan och
uppfyller därför inte lagen i detta avseende.

Svaret är framtaget i samråd med Tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
· Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26, §91 avseende Inkommen motion angående Sjöbo

kommuns energipolicy vid nybyggnation

· Motion angående Sjöbo kommuns energipolicy vid nybyggnation, kansli 2021/140
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
· Sverigedemokraterna

· Tekniska nämnden

· Stadsbyggnadsförvaltningen

· Samhällsbyggnadsnämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-05-26  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 91   Dnr 2021/140 
 
Inkommen motion angående Sjöbo kommuns energipolicy vid 
nybyggnation 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning i samråd med tekniska 
nämnden. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 maj 2021 yrkar Sverigedemokraterna genom Preben Keldebäk 
(SD) att kommunfullmäktige skyndsamt ska ge berörd nämnd/nämnder i uppdrag att upprätta 
en policy angående nybyggnationer där hänsyn tas till samhällets ökade energiförbrukning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 24 maj 2021 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 179   Dnr 2021/64 
 
Motionssvar (S) – Föreningsdialog 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen avslås med hänvisning till tekniska förvaltningens pågående arbete gentemot 
föreningslivet i Sjöbo kommun. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar socialdemokraterna genom Cecilia Olsson 
Carlsson (S) att tekniska förvaltningen och familjeförvaltningen ska ges i uppdrag att på 
lämpligt sätt initiera en så bred föreningsdialog som möjligt för att samla in uppgifter om 
nuläget och vilket behov av stöd föreningarna har från kommunen samt sammanställa och 
återrapportera till berörda nämnder. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
I beslut den 7 april 2021 remitterade kommunstyrelsens arbetsutskott motionen till tekniska 
nämnden med uppdrag att i samråd med familjenämnden och ungdomsrådet avge yttrande till 
kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. I beslut den 10 juni 2021 beslutade tekniska 
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
förvaltningens pågående arbete gentemot föreningslivet i Sjöbo kommun. Ärendet 
expedierades till kommunstyrelsen för behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 18 augusti 2021 men togs inte till dagordningen. 
 
I beslut den 23 september 2021 beslutade tekniska nämnden på nytt att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens pågående arbete 
gentemot föreningslivet i Sjöbo kommun. I beslutet hänvisas till ett yttrande från 
familjeförvaltningen, daterat den 2 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 oktober 2021, § 181 
Tekniska nämndens beslut den 10 juni 2021, § 60 
Yttrande från familjeförvaltningen 
Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen 
Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga angående föreningsdialog 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 82 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 mars 2021, § 12 
Motion från Cecilia Olsson Carlsson (S) inkommen 24 februari 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att motionen anses vara besvarad. 
Lucas Lennartsson (V) yrkar bifall till Cecilias Olsson Carlssons yrkande. 
  
 

166



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Cecilia Olsson Carlssons (S) 
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till tekniska förvaltningens pågående arbete gentemot 
föreningslivet i Sjöbo kommun. 
 
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 
Tekniska nämnden  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-27  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 182   Dnr 2021/64 
 
Motionssvar (S) – Föreningsdialog 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Motionen avslås med hänvisning till tekniska förvaltningens pågående arbete gentemot 
föreningslivet i Sjöbo kommun. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar socialdemokraterna genom Cecilia Olsson 
Carlsson (S) att tekniska förvaltningen och familjeförvaltningen ska ges i uppdrag att på 
lämpligt sätt initiera en så bred föreningsdialog som möjligt för att samla in uppgifter om 
nuläget och vilket behov av stöd föreningarna har från kommunen samt sammanställa och 
återrapportera till berörda nämnder. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
I beslut den 7 april 2021 remitterade kommunstyrelsens arbetsutskott motionen till tekniska 
nämnden med uppdrag att i samråd med familjenämnden och ungdomsrådet avge yttrande till 
kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. I beslut den 10 juni 2021 beslutade tekniska 
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
förvaltningens pågående arbete gentemot föreningslivet i Sjöbo kommun. Ärendet 
expedierades till kommunstyrelsen för behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 18 augusti 2021 men togs inte till dagordningen. 
 
I beslut den 23 september 2021 beslutade tekniska nämnden på nytt att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens pågående arbete 
gentemot föreningslivet i Sjöbo kommun. I beslutet hänvisas till ett yttrande från 
familjeförvaltningen, daterat den 2 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut den 10 juni 2021, § 60 
Yttrande från familjeförvaltningen 
Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen 
Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga angående föreningsdialog 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 april 2021, § 82 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 mars 2021, § 12 
Motion från Cecilia Olsson Carlsson (S) inkommen 24 februari 2021 
 
Tekniska nämndens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till tekniska förvaltningens pågående arbete gentemot 
föreningslivet i Sjöbo kommun. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-27  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 
Motionen anses besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer tekniska nämndens beslutsförslag mot Cecilia Olsson Carlssons (S) 
yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt tekniska nämndens beslutsförslag. 
  
Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Motionsställaren 
Tekniska nämnden   
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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 
2021-09-01 2021/213 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Håkan Andersson 
Verksamhetschef fritid 
 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Komplettering av yttrande - Motion (S) - Föreningsdialog 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
förvaltningens pågående arbete gentemot föreningslivet i Sjöbo kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Socialdemokraterna gällande kommunens dialog med 
föreningar. Motionen remitterades till tekniska nämnden som lämnade ett yttrande i juni 
2021. Önskemål har inkommit från kommunstyrelsens arbetsutskott om komplettering. 
 
Enligt tekniska nämndens tidigare yttrande finns redan en fungerande dialog med 
kommunens föreningar och ett fritids- och idrottsprogram är under framtagande. Nämnden 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till förvaltningens 
pågående arbete.  
 
Ärendet har nu kompletterats med synpunkter från familjenämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 september 2021 
Yttrande från familjeförvaltningen, daterat 2 september 2021 
Tekniska nämndens beslut 10 juni 2021 § 60 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2021 
Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga angående föreningsdialog 
Motion (S) – Föreningsdialog, daterad 24 februari 2021 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson  Håkan Andersson 
Förvaltningschef  Verksamhetschef fritid 
 

 

TNN 2021/213
2021.2382

2021-09-29
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-09-23  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 81   Dnr 2021/213 
 
Komplettering av yttrande - Motion (S) - Föreningsdialog 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
förvaltningens pågående arbete gentemot föreningslivet i Sjöbo kommun. 

 
Sammanfattning 

En motion har inkommit från Socialdemokraterna gällande kommunens dialog 
med föreningar. Motionen remitterades till tekniska nämnden som lämnade ett 
yttrande i juni 2021. Önskemål har inkommit från kommunstyrelsens arbetsutskott 
om komplettering. 
 
Enligt tekniska nämndens tidigare yttrande finns redan en fungerande dialog med 
kommunens föreningar och ett fritids- och idrottsprogram är under framtagande. 
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
förvaltningens pågående arbete.  
 
Ärendet har nu kompletterats med synpunkter från familjenämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 september 2021 
Yttrande från familjeförvaltningen, daterat 2 september 2021 
Tekniska nämndens beslut 10 juni 2021 § 60 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2021 
Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga angående föreningsdialog 
Motion (S) – Föreningsdialog, daterad 24 februari 2021 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 Christer Hovbrand (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad. 
  
 Jörgen Jönsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer Christer Hovbrands (S) yrkande mot arbetsutskottets förslag 
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls. 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige

TNN 2021/213
2021.2381

2021-09-29
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 1(1)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla torg 1 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

  
 
 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-03 2021/213 
  
  
  

Familjeförvaltningen 
Håkan Andersson 
Verksamhetschef fritid 
 
 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Yttrande från familjeförvaltningen 
 
Familjeförvaltningens förslag till beslut 
Familjeförvaltningens yttrande översänds till tekniska förvaltningen. 

  
Sammanfattning av ärendet 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar socialdemokraterna genom Cecilia 
Olsson Carlsson (S) att tekniska förvaltningen och familjeförvaltningen ska ges i uppdrag 
att på lämpligt sätt initiera en så bred föreningsdialog som möjligt för att samla in uppgifter 
om nuläget och vilket behov av stöd föreningarna har från kommunen samt sammanställa 
och återrapportera till berörda nämnder. 
 
Motionen har kommunicerats mellan familjeförvaltningen och tekniska förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut ksau 2021-04-07 § 82 – Motion föreningsdialog 
 
Yttrande 
Tekniska nämnden ansvarar för kontakterna med kommunens hela föreningsliv.  
Samverkan sker mellan förvaltningarna när det gäller frågor som berör kulturföreningar i 
kommunen.  
Familjeförvaltningen ställer sig bakom tekniska förvaltningens förslag till 
kommunfullmäktige. 
 
 
Familjeförvaltningen 

 
Håkan Andersson 
Verksamhetschef fritid 
 

 

TNN 2021/213
2021.2383

2021-09-29

172



Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga angående föreningsdialog inkommen 20210224 

 

Vad ungdomsrådet erfar finns redan en pågående och fungerande föreningsdialog med de föreningar 
som finns listade hos kommunen. Ungdomsrådet ser inte att det skulle behövas något ytterligare 
forum.  

 

För Sjöbo ungdomsråd 

 

Ordförande 

Fanny Celano 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-06-10  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 60   Dnr 2021/213 
 
Motion (S) - Föreningsdialog 
 
Deltar inte i beslut  

Bo Jersling (S) och Christer Hovbrand (S) deltar inte i beslutet. 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
förvaltningens pågående arbete gentemot föreningslivet i Sjöbo kommun. 

 
Sammanfattning 

Tekniska nämndens yttrande angående ”Motion (S) – Föreningsdialog” är att en 
fungerande dialog med kommunens föreningar sker och ska enligt beslut i 
nämnden utmynna i ett fritids-och idrottsprogram under 2021. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2021 
Sjöbo ungdomsråds svar på remissfråga angående föreningsdialog 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april 2021 § 82  
Motion (S) – Föreningsdialog, daterad 24 februari 2021 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige

TNN 2021/213
2021.1482

2021-06-15
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 82   Dnr 2021/64 
 
Inkommen motion – Föreningsdialog 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Motionen remitteras till tekniska nämnden, som i samråd med familjenämnden och 
ungdomsrådet ska avge yttrande till kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar socialdemokraterna genom Cecilia Olsson 
Carlsson (S) att tekniska förvaltningen och familjeförvaltningen ska ges i uppdrag att på 
lämpligt sätt initiera en så bred föreningsdialog som möjligt för att samla in uppgifter om 
nuläget och vilket behov av stöd föreningarna har från kommunen samt sammanställa och 
återrapportera till berörda nämnder. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att motionen får ställas och överlämnade den 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Cecilia Olsson Carlsson (S) inkommen 24 februari 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta: 
Motionen remitteras till tekniska nämnden, som i samråd med familjenämnden och 
ungdomsrådet ska avge yttrande till kommunstyrelsen senast den 19 augusti 2021. 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden  
Familjenämnden 
Ungdomsrådet  
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 2021-03-03  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande  

§ 12   Dnr 2021/64 
 
Inkommen motion – Föreningsdialog 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen får ställas. 
2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I en motion inkommen den 24 februari 2021 yrkar socialdemokraterna genom Cecilia Olsson 
Carlsson (S) att tekniska förvaltningen och familjeförvaltningen ska ges i uppdrag att på 
lämpligt sätt initiera en så bred föreningsdialog som möjligt för att samla in uppgifter om 
nuläget och vilket behov av stöd föreningarna har från kommunen samt sammanställa och 
återrapportera till berörda nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Cecilia Olsson Carlsson (S) inkommen 24 februari 2021 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 2021-02-24 

Motion till Kommunfullmäktige  

Föreningsdialog 
 

Föreningslivet är en stark och viktig samhällsaktör, särskilt i Sjöbo. Tyvärr har 
pandemin slagit väldigt hårt mot föreningsaktiviteter och omöjliggjort många 
föreningars verksamhet. Kommunen är en värdefull partner för föreningarna och vi 
hjälper dagligen föreningar genom till exempel föreningsbidrag, rådgivning, lån av 
lokaler med mera Många föreningar har en god och etablerad kontakt med kommunen 
och det ger oss värdefulla perspektiv som i sin tur ger oss möjlighet att utveckla våra 
verksamheter. 

 

Men det är också många föreningar som kommunen inte hör av så ofta, som också 
kanske har en tuff utmaning på grund av pandemin eller av andra orsaker där vi skulle 
behöva höra hur vi kan hjälpa till. Vi socialdemokrater värnar om föreningslivet och 
med tanke på det utsatta läget för många föreningar ser vi ett stort behov utav att 
kommunen tar initiativ till en bred dialog och sätter sig in i nuläget hos så många 
föreningar som möjligt. 

Vi socialdemokrater yrkar därför ge tekniska- och familjeförvaltningen i uppdrag att: 

*På lämpligt sätt initiera en så bred föreningsdialog som möjligt för att samla in 
uppgifter om nuläget och vilket behov av stöd föreningarna har från kommunen. 

*Sammanställa och återrapportera till berörda nämnder. 

 

För Socialdemokraterna i Sjöbo 

 

Cecilia Olsson Carlsson 
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