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Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/4

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2021

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Följande ärenden anmäls:
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare (Karl-Erik Andersson) för ledamot i 
kommunfullmäktige efter Roland Andersson

Beslutsunderlag
Ärendeförteckning enligt ovan
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/71

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 2020

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Årsredovisningen godkänns och direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning
Revisorerna för Ystad kommun har genomfört en granskning av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund och översänt revisionsberättelse och revisionsrapport för 2020. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 och att årsredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
SÖRF Revisionsberättelse 2020
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund årsbok 2020

Beslutet skickas till 
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
Simrishamns kommun
Ystads kommun
Tomelilla kommun
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Räddningschefen inleder året som gått 
Det har gått ett år sedan ett okänt virus upptäcktes med låg risk för spridning i Sverige. I dag 
är det över 10 000 döda och ett samhälle som präglas av restriktioner och kris. Räddnings-
tjänsten som är en samhällsviktig funktion har följt råden från Region Skåne och Folkhälso-
myndigheten och tillämpat nödvändiga förhållningsregler, för att bidra till att begränsa smitt-
spridningen. Åtgärder har tagits fram för hur räddningstjänsten ska genomföra övningar, 
tillsyner, brandskyddskontroller och vilken skyddsutrustning som ska användas.  
SÖRF har ställt in eller skjutit upp aktiviteter som inte bedömts som kritiska för att upprätt-
hålla beredskap eller fullgöra uppdraget. SÖRF har haft en god beredskap och uppmanat alla 
anställda till försiktighet i det allvarliga läget och att följa myndigheternas råd och restrikt-
ioner. Skärpta råd infördes för att minska smittspridningen av Covid-19 och ett internt do-
kument skapades. Förbundets åtgärder för att minska riskerna har redovisats kontinuerligt 
för direktionen under året. 
 

Fortsatt stor brist på deltidsbrandmän 
Bristen på deltidsbrandmän är fortfarande stor i många av Sveriges kommuner. 52 procent 
av räddningstjänsterna klarar inte av att kontinuerligt upprätthålla den politiskt beslutade be-
redskapen. Det innebär ett ständigt arbete med schemaläggning och svårigheter att rekrytera 
ny deltidspersonal. Både SKR (Sveriges kommuner och regioner) och MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) menar att problematiken gällande rekrytering av deltids-
brandmän är känd, men med en oklar omfattning.  
 

Sämre förutsättningar i dag 

 52 procent av räddningstjänsterna i Sverige klarade inte av att hålla den politiskt beslu-
tade beredskapen.  

 Majoriteten uppger att de upplever svårigheter vid nyrekrytering.  

 Begränsad arbetsmarknad på de orter som SÖRF bedriver räddningstjänst. 
o Det finns fysiska krav enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) för-

ordning för rökdykning, som påverkar rekryteringen negativt. De fysiska kraven 

för att bli brandman kan upplevas som höga. 

o Körkortskrav. 

o Förmåga att kunna tala svenska språket. 

o Bo och arbeta på samma ort som brandstationen är belägen. 

o Kombinationen familjeliv, civilt jobb, fritid och deltidsbrandman. 
 

Förutsättningarna för att rekrytera deltidsbrandmän har alltså inte förbättrats utan snarare 
tvärtom och det finns starka kopplingar mellan demografi och glesbygdsproblematik. Önsk-
värt att en myndighet som MSB ska vara mer stöttande när det gäller RiB frågor. MSB delar 
ut informationsmaterial till kommunerna som de kan marknadsföra sig med, men det saknas 
en samlad nationell satsning. Bristen på deltidsbrandmän har utretts många gånger. Nu hand-
lar det om att ta sig an problemet på ett konkret sätt och komma med en lösning. Räddnings-
tjänsterna behöver aktiv hjälp ifrån SKR och MSB. 
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Förändringar i lagen om skydd mot olyckor 
Vid årsskiftet skedde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är 
att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB får 
genom förändringarna även utökad befogenhet att under vissa förutsättningar prioritera och 
fördela resurser. 
 

Föreskrifter om handlingsprogram 
Kommunernas handlingsprogram ska bli tydligare, konkretare, hålla högre kvalitet och vara 
jämförbara, till förmån för både kommunerna och tillsynsmyndigheten. MSB har genom 
ändringen i lagen om skydd mot olyckor, som beslutades i oktober 2020, fått möjlighet att 
utfärda föreskrifter om programmens innehåll och struktur. MSB arbetar just nu med att ta 
fram sådana föreskrifter och även allmänna råd. Dessa är just nu ute på remiss, med slutda-
tum 15 april 2021.  

 
Stöd till kommunerna 
För att stödja kommunerna i arbetet ser MSB även behov av kunskapsstöd i form av en 
handbok kopplad till föreskrifterna. Till handboken tas även två fördjupningsrapporter fram. 
En planeras vara en nationell beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats, som 
stöd för kommunernas lokala riskanalyser. Den andra handlar om beskrivning av förmåga 
till räddningsinsats. 
 

Föreskrifter om kommunal tillsyn 
I propositionen framhåller regeringen att det i dag finns stora skillnader i hur kommunerna 
utför sina tillsyner. Skillnader som nämns i propositionen är frekvens i tillsynsbesök, med-
delande av föreläggande och uppföljning efter att krav på åtgärder har framställts. Regeringen 
anser att tillsynen över enskilda av rättssäkerhetsskäl behöver utföras på liknande sätt över 
hela landet.  
Från och med att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021 kommer regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om hur tillsynen ska planeras och 
utföras. I förordningen framgår att MSB är den myndighet som bemyndigas att meddela 
dessa föreskrifter. MSB arbetar nu med att ta fram dessa föreskrifter. Till arbetet har skapats 
en referensgrupp bestående av representanter från 14 räddningstjänster, länsstyrelsen och 
SKR.  
 

Retroaktiv uppvaktning 
Under december månad var representanter från ledningsgruppen runt på brandstationerna 
inom SÖRF och träffade 30 medarbetare som varit anställda i 25 år eller längre. På grund av 
pandemin har det inte kunnat genomföras några festligare uppvaktningar som var planerat. 
Ett stort tack till samtliga för trogen tjänst inom SÖRF. 
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Direktionen 

För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är ett övergripande 
styrdokument. Detta utgår ifrån både LSO (lag om skydd mot olyckor) och medlemskommu-
nernas uppdrag som ligger till grund för SÖRF:s verksamhet. I handlingsprogrammet beskrivs 
riskbilden i det geografiska området, vår förmåga och utvecklingsinriktning. Med handlingspro-
grammet som utgångspunkt ska varje år en verksamhetsplan upprättas. Planen beskriver upp-
drag, strategier, resurser och mål för det aktuella året och hur förbundet ska uppfylla dem.  

 
 
  

Direktionen 
Ordförande Johan Wahlgren (M) Ystad 
V ordförande Andre af Geijerstam (SD) Sjöbo 

 
Ledamöter Frederick Thott (M) Simrishamn 

 Karl-Erik Olsson (S) Simrishamn 
 Nils-Evert Erlandsson (C) Ystad 
 Stefan Lundgren (M) Sjöbo 
 Torgny Larsson (S) Tomelilla 
 Bengt Högborg (C) Tomelilla 
  

Ersättare Christer Hovbrand (S) Sjöbo 
  Lars Lundberg (KD) Sjöbo  
 Roland Thord (MP) Simrishamn 
 Anders Johnsson (M) Simrishamn 
 Margith Svensson (M)  Tomelilla 

 Peter Boström (S)  Tomelilla 
 Lennart Johansson (M) Ystad 
 Adrian Magnusson (S) Ystad 
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

Räddningstjänstförbundet strävar efter en effektiv resursanvänding. Nedan redovisas resultat 
och förklaringar till avvikelser och planerade åtgärder inom organisationen för att uppfylla och 
utveckla verksamhetsmålen. 
 
 

 

  Målet är uppfyllt   Målet är inte uppfyllt 

 
 
 

 
  

Förebyggande verksamhet 

(enligt LSO) 

Indikatorer Utfall 

 2020 

Utfall 

 2019 

Mål- 

uppfyllelse 

Utförda brandskyddskontroller. 4 -5 000 brandskyddskon-
troller/år. 

4 304 3 575 

 
 

Utförda tillsyner per 1 000 inv. Median Sverige 2,3. 1,6 2,2 
 

Pandemin har haft en negativ inverkan på antalet genomförda tillsyner under året. 

Arbetsmiljö 

 

Indikatorer Utfall  

2020 

Utfall  

2019 

Mål- 

uppfyllelse 

Antalet olycksfall ska minska. 5 olyckshändelser/år.     4 5 
  

Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet anmäls i ett webbaserat system som AFA Försäkring tillhanda-
håller. Antalet olycksfall i förbundet är fortsatt lågt och en satsning på det förebyggande arbetsmiljöar-
betet sker genom riskobservationer. 
 

Operativ verksamhet 

 

Indikatorer Utfall 

 2020 

Utfall 

 2019 

Mål- 

uppfyllelse 

Automatlarm ej brand.  Färre är tidigare år. 207 232 
 

Responstid. Tid från 112 anrop 
till första resurs är på plats.  

I jämförelse med rikssnitt. 
Mediantid 12,2 min.  

10,0 * 10,2 
 

Operativ förmåga. ** Enligt beslutad förmåga.  Ej uppfyllt Ej uppfyllt  
 

Övning/Utbildning. Enligt beslutad förmåga. Uppfyllt Uppfyllt 
 

* Responstid per station: Simrishamn 11,7, Sjöbo 10,2, Tomelilla 9,4 och Ystad 8,9 minuter. Ystad är 
femte snabbaste stationen i Skåne.  

** Höjdfordonet på station Ystad var ur drift under 4 veckor på grund av reparation. 
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Personalen – vår största tillgång 
Våra medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett 
aktivt, strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemen-
sam process. SÖRF ska strukturera arbetet i kompetensförsörjningsprocessens olika faser. 
SÖRF ska analysera kompetens, planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa. 
 

Kompetensutveckling 
För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och att kunna möta omvärldens krav, 
är det viktigt att personalen utbildas kontinuerligt. Genom den löpande övningsverksam-
heten tryggar vi att den operativa personalen bibehåller sin kompetens.  
 

Värdegrund 
Ett gediget arbete har genomförts avseende SÖRF:s värdegrund. Charlotta Blom som är 
anställd på Ystad kommun har bidragit med sin erfarenhet och kompetens. Besök och ut-
bildning har skett på respektive brandstation och resulterat i ett gediget och väl genomfört 
arbete. Målsättningen är att värdegrunden ska vara ett levande dokument och vara en grund 
i framtida arbeten. 
 

Företagshälsovård 
SÖRF har under året anlitat Previa enligt avtal för företagshälsovård. Genom att anlita fö-
retagshälsovården kan sjukfrånvarotiden förkortas och den anställde snabbare återgå i 
tjänst. Som arbetsgivare ansvarar SÖRF enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering inom förbundets verksamhet. Sjukskrivningar fångas upp i 
ett tidigt skede för att rehabiliteringsarbetet ska komma igång så snabbt som möjligt. Under 
året har vaccination för hepatit A och B och stelkramp erbjudits all anställd personal. 
 

  

Personalredovisning 2020 2019 2018 

Totalt antal anställda 164 164 167 

varav dagtidspersonal 50 50 51 

varav räddningspersonal i beredskap (RiB) 114 114 116 

varav kvinnor 15 14 11 

varav män 149 150 156 

Pensionsavgångar    

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 9 9 9 

varav i utryckningstjänst 5 3 3 

Sjukfrånvaro %    

Total sjukfrånvaro (månadsanställda) 4,9 4,3 3,8 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid    

Åldersgrupp 29 år och yngre 0,7 2,4 0,8 

Åldersgrupp 30-49 år 1,8 1,0 1,1 

Åldersgrupp 50 år och äldre 8,6 9,7 8,1 

Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar 75,9 75,6 69,6 

Under 2020 har det förkommit fler sjukdomstillfällen relaterat till pandemin. 
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Operativ verksamhet 
Under brand i det fria hade SÖRF några hektiska dagar under sensommaren när skörden av 
spannmål pågick. Tack vare möjligheten att göra kraftsamling med enheter och personal var 
det ingen av bränderna som spred sig vidare, utan kunde hanteras på det aktuella fältet.      
 

Händelsetyper 2020 2019 2018 2017 2016 

Brand i byggnad 90 112 96 91 98 

Brand i det fria 109 112 104 105 91 

Trafikolycka 194 194 203 182 193 

Sjukvårdsrelaterade insatser 305 308 314 327 248 

Automatlarm ej brand 207 232 238 288 313 

Övrig räddningstjänst 179 218 261 259 223 

Antal insatser 1 084 1 176 1 216 1 252 1 166 

 

Sjukvårdsinsats 
Antalet ärenden i kategorin sjukvårdsinsats har minskat, trots att ambulanssjukvården stundtals 
varit hårt belastad. Tidsåtgången per ärende har dock ökat från föregående år. Anledning är 
användning av den omfattande skyddsutrustning som gjort att förberedelser och återställning 
tagit längre tid samt att ambulansen i flera ärenden haft lång framkörningstid.    
 

Automatlarm ej brand 
Under året har räddningstjänsten larmats till 14 automatiska brandlarm som utlöst på grund 
av skarpa händelser (klassas som brand i byggnad). Under 2020 har motringningen fungerat 
vid 48 tillfällen (51 gånger 2019), vilket har inneburit att räddningstjänsten inte larmats. Totalt 
har räddningstjänsten larmats till 207 automatlarm (ej brand). En minskning med 25 larm 
jämfört med 2019. Antalet larmanläggningar som är kopplade till SÖRF har ökat till totalt 
277 anläggningar och är fördelade enligt nedan: 
 

Kommun/antal 2020 2019 

Ystad 140 135 

Simrishamn 62 63 

Tomelilla 32 32 

Sjöbo 43 42 

Totalt 277 272 
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Övrig räddningstjänst 
Kategorin övrig räddningstjänst har minskat mest. I kategorin ingår djurlivräddning, vattenläcka, 
restvärdesuppdrag, hisslarm med flera. En anledning kan vara pandemin som gjort att fler 
människor vistats i hemmet och inte hamnat i traditionella vardagsolyckor. Inom kategorin 
ingår också passning egen station, vilket tillämpas då flera av SÖRF:s stationer är insatta i en 
tidskrävande insats och närliggande brandstation har passning på stationen. Då det i förbun-
dets område varit något färre större händelser, är detta en bidragande faktor till att antalet 
uppdrag i kategorin minskat.  
 

Operativ förmåga 
SÖRF har under året haft problem med att upprätthålla den operativa förmågan gällande 
hög höjd på station Ystad. Höjdfordonet har varit på reparation under totalt en månad ut-
spritt från vår till höst. SÖRF har haft möjlighet att hyra stegbil från räddningstjänsten i 
Trelleborg.  

 
Operativa aktiviteter 
SÖRF har under året fokuserat på att genomföra de planerade aktiviteterna på ett så säkert 
sätt som möjligt. Ett flertal planerade aktiviteter där personal från flera stationer skulle ha 
medverkat har ställts in och ersatts av lokala eller interaktiva övningar. Än så länge har detta 
inte påverkat den operativa förmågan på någon station i SÖRF:s område. 
Övningsmomentet varm rökdykning som är lagstadgat enligt AFS:en har trots pandemin 
genomförts för samtlig personal i förbundet på övningsområdet i Ystad. Den övande perso-
nalen har haft möjlighet att ta sig till platsen, utan att samåka med andra. Utrustningen som 
används under övningen har varit tvättad och noga genomgången. Tack vare de nya lokalerna 
har all förberedelse och återställning kunnat genomföras på ett ”säkert sätt” både för övande 
personal och instruktörer.  
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds insatsområde 
Inom insatsområdet finns åtta brandstationer med minst 33 personer i beredskap. Med den 
frivilliga personalen inräknad förfogar organisationen över 100 personer dygnet runt. Dess-
utom kan extrahjälp erhållas av kommunerna som gränsar till SÖRF. 
 

 Heltid  
På heltidsstationen i Ystad arbetar totalt 20 brandmän och 13 befäl. Här finns även dagtids-
personal, som arbetar med olycksförebyggande arbete, brandskyddskontroll, teknik, utbild-
ning, övning, operativ planering, ekonomi och administration. 
 

 RiB 
En viktig del av SÖRF är räddningspersonalen i beredskap (RiB). Förbundet har sju stationer 
som bemannas av 114 deltidsanställda brandmän. De bor och arbetar i närheten av sin brand-
station och har beredskap var tredje alternativ fjärde vecka. Det innebär att de ska vara be-
redda att rycka ut från brandstationen inom fem minuter från att larmet går.  
Simrishamn 5 personer Brösarp 3 personer   
Tomelilla 5 personer Lövestad 3 personer 
Sjöbo 5 personer Vollsjö 3 personer 
Borrby 3 personer 
 

Räddningsvärn 
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till vår heltids-
styrka och RiB. Personalen vid de 13 räddningsvärnen har ingen schemalagd beredskap, utan 
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Timersättning utgår vid 
utryckning.  
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RiB/Räddningstjänstpersonal i beredskap 
Rekryteringsprocessen gav trots det pandemiorsakade bortfallet av de resultatgivande inspi-
rationskvällarna ett godkänt resultat. Den negativa trenden kunde vändas och avslutade an-
ställningar var färre än nyanställningar med knapp marginal. Sex personer har anställts och 
fem av dessa har genomfört kurs 1 i den nationella grundutbildningen för räddningstjänst-
personal i beredskap (GRIB). 
 

 
 

RiB-verksamheten fick värdefull personalökning under året och hade vid året slut 114 per-
soner anställda varav sju av dessa är kvinnliga medarbetare. Personalsituation har under ett 
antal år legat på en nivå som alltmer visat på den problematiska lägesbilden, gällande att finna 
intressenter med rätt profil för yrkesrollen.  
Med försämrat utgångsläge för rekrytering är det viktigt att förtydliga att arbetet med framtida 
kompetensförsörjning är föremål för fortsatt uppföljning och målinriktade insatser, för att 
kunna säkerställa organisationens framtida arbete som bemannas av RiB.  
Ett steg för att förbättra nyanställningssituationen är det påbörjade arbetet med samverkan 
med respektive kommun för en gemensam rekryteringsstrategi. Kommunal verksamhet är 
den överlägset största arbetsgivaren inom förbundet område. Det kan därför med rätt förut-
sättningar vara en viktig samarbetspartner som kan ge fler en chans att arbeta för ett tryggare 
och säkrare samhälle. 
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Förebyggande verksamhet 
SÖRF:s förebyggande grupp har under året initierat tillsyner i flerbostadshus, vilket inte 
gjorts tidigare. Detta får ses som en viktig händelse i arbetet med att minska skador till följd 
av brand. Enligt lag om skydd mot olyckor, så ska SÖRF göra tillsyn över efterlevnaden av 
denna lag och dess föreskrifter. Pandemin har medfört att SÖRF inte kunnat utföra tillsyner 
i den utsträckning som det var planerat. Risken med ett mindre antal utförda tillsyner är att 
brister i brandskyddet inte upptäcks och åtgärdas. 
För att kvalitetssäkra och styra tillsynerna, så finns det en tillsynsplan, PM för varje verksam-
hetsgrupp och ett system för uppföljning av brister vid tillsyn. Varje tillsynsförättare har mål 
för kvalitén på tillsynerna och hur många tillsyner som de förväntas utföra under året. Per-
sonalen som utför tillsyner gör det som en del av sin tjänst. Under 2021 kommer Covid-19 
och personalbemanningen att spela en stor roll för SÖRF:s förebyggande arbete. Det blir 
kanske inte möjligt att utföra tillsyner i den omfattningen som följer de uppsatta målen. 
 
I tabellen nedan redovisas de olika aktiviteterna i SÖRF förebyggande arbete.  
 

Ärende 2020 2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO – LBE 130 170 120 207 191 

Tillstånd LBE 55 48 30 63 30 

Remisser Polis 23 36 51 64 43 

Remisser Alkohol 43 61 60 81 95 

Remisser Samhällsbyggnad 117 129 185 143 108 

Olycksförloppsutredningar 11 16 14 23 - 

Sakkunnig utlåtande  7 18 14 9 - 

Totalt 386 478 474 590 467 

 
Externutbildning och information 
Att skapa medvetenhet kring olika risker och öka kunskapen om vad den enskilde kan göra 
vid en olycka är huvudsyftet med SÖRF:s externa kommunikation. Inriktningen är att planera 
utifrån lokala förutsättningar och rikta oss till särskilt riskutsatta och genomföra aktiviteter 
där vi upplever störst effekt. Under 2020 har SÖRF utbildat 1 200 personer fördelat på 50 
utbildningar i brandkunskap, hjärt- och lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete och 
heta arbeten. Dock har ett stort antal utbildningar ställts in till följd av Covid-19. Positivt är 
att SÖRF ser en fortsatt stor efterfrågan på externutbildning. Det är därför mycket troligt att 
antalet utbildningar kommer att återgå till det normala när pandemin klingat av. 
Utöver utbildningar har det genomförts 1 270 hembesök av våra brandskyddskontrollanter 
och brandmän. Vid besöken diskuteras hushållens brandskydd. Hembesöken har genererat 
uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vid besöken har 
20 brandvarnare monterats i hemmen hos våra medborgare. 
En rad andra aktiviteter har under året tvingats ställas in på grund av pandemin. Den popu-
lära säkerhetsmässan för årskurs 7 blev inställd samt alla skolbesök. Inte heller någon utåt-
riktad/uppsökande verksamhet har varit aktuell som exempel valde vi att inte stå på torg eller 
medverka vid pensionärsmässor. 
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Brandskyddskontroll 
Brandskyddskontrollen utförs på det som enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) ska ren-
göras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet 
sker i bostäder och utförs av räddningstjänstförbundets personal. Om det vid kontrollen 
upptäcks brister eller felaktigheter ska den som utför kontrollen påtala det.  
 

Översikt över antal objekt som är registrerade i kontrollboken. 

Objekt Aktiv Egensotade Obrukad Riven 

Fastbränslepannor 887 1 361 1 854 256 

Imkanaler (storkök) 257 77 194 5 

Lokaleldstäder 15 173 7 531 7 394 481 

Oljepannor  528 455 8 577 221 

Summa 16 845 9 424 18 019 963 
 

Bilden beskriver antal eldstäder, rökkanaler och imkanaler som finns registrerade i kontrollboken. Aktiva är 
objekt som sotas/rengörs av SÖRF:s entreprenör. Egensotade är objekt där fastighetsägaren är ansvarig för 
sotning/rengöring. Obrukade är objekt som är avställda. Riven är objekt som tagits bort. 

 

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt, men vid misstanke om felaktigheter som inte kan 
fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller 
mätning. Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brand-
skyddet: 

 Sotbildning och beläggningar. 

 Skador eller förändringar av det tekniska utförandet. 

 Temperatur- och tryckförhållanden och täthet. 

 

 
 
Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande tak-
skyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av 
huset som skorstenen passerar. Under året har 5 282 brandskyddskontroller aviserats och     
4 304 blivit utförda. Anledningar till att 18 procent av aviserade brandskyddskontroller inte 
blivit utförda är enligt nedan: 

 Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

 Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

 Fastighetsägaren väljer att inte använda eldstaden fortsättningsvis. 
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Under året har 4 304 brandskyddskontroller utförts vilket har resulterat i att 3 567 brister/ 

avvikelser uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare.  
 

Avvikelser fördelade per intervall 

Objekt Avvikelse 

2-årsobjekt 3 

3-årsobjekt 558 

6-årsobjekt 3 006 

Totalt 3 567 

Antal avvikelser kopplade till undersökta delar av objekt 

Kategori Avvikelser 

Eldstad 136 

Rökkanal/imkanal 352 

Tak och uppstigning 3 060 

Drift och skötsel 19 
 

Sotning och rengöring 
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla 
bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga 
beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan 
lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Sotning utförs av 
räddningstjänstförbundets upphandlade entreprenör, Sotningsväsendet i Lund AB. Undan-
taget är de fastighetsägare som gjort ett aktivt val att själv ta ansvar för sotningen. Under året 
har 7 762 sotningar aviserats och 5 339 blivit utförda. Anledningar till att 31 procent av 
aviserade sotningar inte blivit utförda är enligt nedan: 

 Ej eldat sedan förra sotningstillfället. 

 Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

 Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

 Fastighetsägaren har fått sotat av annan och då ansökt om egensotning.  
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Ekonomisk översikt  
Under ekonomisk översikt beskrivs de större budgetavvikelserna knutna till respektive verk-
samhetsområde och förklaring till budgetavvikelserna.  
 

Pensioner 
Ett kontinuerligt informationsutbyte sker med KPA gällande ändrade förutsättningar som 
sker avseende pensioner. En slutlig reglering avseende åldern för särskild avtalspension har 
skett under året. Alla anställda som är berättigade till särskild avtalspension har pensionsål-
dern 60 år i pensionsskuldsberäkningen. Pandemin har påverkat inflationsförväntningarna 
och inneburit en positiv effekt på pensionskostnaderna. Totalt en budgetavvikelse på 1 244 
tkr.  
 

Personal 
Budgetavvikelsen totalt för personalkostnader blev 1 013 tkr. Årets lönerörelse har varit 
framflyttad och för heltidspersonalen blev det reglerat under december månad. För RiB an-
ställda, så har löneavtalet dragit ut på tiden och kommer inte att utbetalas förrän 2021. En 
uppbokning har skett i december månad för årets löneökningar. Arbetsgivaravgiften för året 
har varit 636 tkr lägre efter Riksdagens nedsättning av arbetsgivaravgifterna under mars-juni. 
Nedsättningen har inneburit enbart ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättningar upp 
till 25 tkr per anställd och månad.  
Semesterlöneskulden har en positiv budgetavvikelse på 272 tkr, då personalen minskat anta-
let intjänande semesterdagar. 
 

Administrativt 
Under året har satsningar gjorts på personalen under pandemins framfart. Direktionen god-
kände nya riktlinjer för uppvaktning av anställda inom SÖRF, som även gällde retroaktivt. 
Syftet med riktlinjerna för minnesgåvor är att uppmärksamma och visa tacksamhet för utfört 
arbete. Uppvaktning av RiB-anställda har skett under hösten i samband med planerade per-
sonaldagar. 
Under perioden 1 juni till 31 december 2020 gällde en tillfällig skattefrihet för gåvor från 
arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kronor inklusive moms per anställd. SÖRF:s personal 
har erhållit en gåva som inneburit ett presentkort att nyttja i kommunernas lokala sportaffär. 
I förbundets gym var viss utrustning ålderstigen och har bytts ut, för att bland annat kunna 
uppfylla testkraven vid nyanställning av brandmän.  
Förbundets personal har under året erbjudits vaccination av hepatit A och B och stelkramp. 
Totalt under företagshälsovård är budgetavvikelsen -471 tkr. 
 
Under året har förbundet haft ökade fastighetsomkostnader avseende inbrottslarm till brand-
stationerna i Vollsjö och Lövestad. En ökning av skyddsutrustning och städmaterial har skett 
som en effekt av pandemin. Totalt en budgetavvikelse inom fastighetsomkostnader på -319 
tkr. 
 

Operativt 
IT och kommunikation har haft ökade kostnader relaterat till hemsidan och ett ökat behov 
av teknisk utrustning för arbete på distans, en budgetavvikelse på -458 tkr. 
Fordon och verkstad har en budgetavvikelse på -582 tkr med framförallt ökade kostnader 
för underhåll och räddningsmaterial. 
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Förebyggande 
Beslutet att inte göra tillsyner på förskolor och serviceboende under pandemin har haft en 
ekonomisk påverkan på myndighetsutövningen. Budgetavvikelsen blev -262 tkr.  
Utbildningsverksamheten har under året inte kunnat genomföra alla planerade externutbild-
ningar till följd av Covid-19. Utöver utbildningar har det genomförts hembesök. Vid besöken 
har information getts om hushållens brandskydd. De förbyggande åtgärderna har genererat 
uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med totalt 100 
tkr. Utbildningsverksamheten budgetavvikelse blev positiv med 117 tkr.  
Brandskyddskontrollanterna har i stort sett kunnat bedriva sin tillsyn enligt plan och har vid 
årets slut en positiv budgetavvikelse på 390 tkr.  
 

Årets resultat 
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 416 tkr, att jämföras med ett budge-
terat överskott på 20 tkr.   

 
Uppföljning 
Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann uppföljning genomförs för att upprätt-
hålla en god ekonomisk balans. Ambitionen är att förbättra rutiner och att säkerställa en 
ständig utveckling och träffsäkerhet av de ekonomiska beräkningarna. Under året har en ök-
ning av vissa kostnadsgrupper skett med en medvetenhet om ett förväntat positivt resultat 
för 2020. Målsättningen är att utnyttja förbundets resurser på bästa sätt.  
 

Pensionsåtagande 
Förbundet svarar för intjänade pensioner från och med förbundsbildandet år 2000. Pens-
ionsavtalet innebär att personal i utryckningsstyrkan har möjlighet att gå i pension vid 58 års 
ålder, under förutsättning att de arbetat inom räddningstjänsten i 30 år, varav 25 år inom 
utryckningstjänst. Historiskt sett har pensionsåldern varit högre än 58 år. I framtida pens-
ionsskuldsberäkningar är den genomsnittliga pensionsåldern 60 år för den operativa perso-
nalen. Pensionsrätten inarbetas löpande av personalen och kostnaden beräknas av förbun-
dets pensionsadministratör KPA. 
 

Avsättning pensioner, tkr 2020 2019 2018 

Ingående värde avsättning 16 730 18 019 13 087 

Årets förändring  -324 -1 036 3 969 

- varav räntekostnad 387 491 295 

- varav utbetalningar -711 -1527 -538 

Årets förändring särskild löneskatt -78 -253 963 

Utgående värde  16 328 16 730 18 019 
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Ekonomisk måluppfyllelse 
Kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen innebär att förbundet ska ar-
beta med stor ekonomisk medvetenhet och en genomgående helhetssyn på hur resurserna 
disponeras. Att förbundet ska planera, organisera och utföra arbetet på ett så effektivt sätt 
som möjligt. I förbundsordningen för mandatperioden 2019-2022 finns beslutade finansiella 
mål för resultat och eget kapital. 

 

Intern kontroll 
Direktionen för SÖRF har antagit policy för arbetet med den interna kontrollen. Årligen 
upprättas en uppföljning av de granskningsinsatser som ska genomföras under året och av-
vikelser av dessa återrapporteras. Slutsats vid uppföljning av kontrollmomenten i den interna 
kontrollplanen är dokumenterade och sammanställda och inga händelser av verksamhets-
mässig betydelse har inträffat som påverkar bedömningen av verksamhetsåret. 
 

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha direkt koppling 
till de upprättade verksamhetsmålen. Under året har ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
uppföljningar genomförts enligt plan. En ökad kostnadsmedvetenhet aktualiseras kontinuer-
ligt i verksamheten och ett delegerat ansvar har resulterat i ett ökat engagemang och intresse 
för ekonomi. För att utveckla synen på ekonomisk uppföljning är ett utav delmålen i verk-
samhetsplanen att verksamhetscheferna ska ha en ökad insikt och delaktighet i verksamhet-
ens kostnadsfördelning. 

 
Låneskuld 
I samband med införskaffandet av fyra nya släckbilar 2015, antog förbundet ett lån hos Kom-
muninvest på 11 mkr. En refinansiering har skett av befintligt lån under mars månad med 3-
åring bindningstid och räntesatsen 0,16%. Det årliga amorteringsbeloppet är 733 tkr. 

  

Mål  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/måluppfyllelse 

  

Resultat och eget kapital 
SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det egna 
kapitalet ska vara större än noll. Det årliga re-
sultatet efter avskrivningar och finansiella 
kostnader ska vara större än noll. 
 

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska 
ske löpande under året och ha en direkt kopp-
ling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska no-
teras och åtgärder ska vidtas. 
 

Investeringar 
Förbundets investeringsplan ska ha god fram-
förhållning. En investeringsplan gällande for-
don ska stäcka sig över två mandatperioder.  

 
Tidigare års goda resultat har lett till ett sta-
bilt eget kapital. Årets resultat på 416 tkr in-
nebär att målen är uppfyllda. 
  
 

 
En uppföljning och genomgång på lednings-
nivå har skett vid sex tillfällen enligt plan. En 
ekonomisk redovisning sker även per tertial 
på politisk nivå.   
 
 
Investeringsbudgeten antas av direktionen 
under november månad för kommande år. 
En investeringsplan gällande behovet av nya 
räddningsfordon är framtagen.  
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Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
Resultaträkning, tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

Verksamhetens intäkter 1 71 708 71 121 

Verksamhetens kostnader 1 -66 763 -65 624 

Avskrivningar 1 -4 017 -4 373 

 
Verksamhetens nettokostnader 

 
1 

 
928 

 
1 124 

Finansiella intäkter 2 5 4 

Finansiella kostnader 3 -517 -807 

 
Årets resultat 

 
4 

 
416 

 
321 

 
Balansräkning, tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Mark och byggnader  5 - 62 

Maskiner och inventarier 5 20 016 21 489 

Finansiell leasing 6 950 1 183 

Summa materiella anläggningstillgångar  20 966 22 734 

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 19 945 18 110 

Summa omsättningstillgångar  19 945 18 110 

Summa tillgångar  40 911 40 844 

 
Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital  6 016 5 695 

Årets resultat  416 321 

Summa eget kapital 8 6 432 6 016 

Avsättningar    

Avsättning pensionsförpliktelser 9 16 329 16 731 

Summa avsättningar  16 329 16 731 

Skulder    

Långfristiga skulder 10 7 550 8 516 

Kortfristiga skulder 11 10 600 9 581 

Summa skulder  18 150 18 097 

 
Summa eget kapital och skulder 

  
40 911 

 
40 844 
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Kassaflödesanalys, tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

 
Den löpande verksamheten 

   

Årets resultat  416 321 

Justering för av- och nedskrivningar  3 663 4 019 

Ökning/minskning avsättningar  -402 -1 288 

Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar  778 318 

Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital  4 455 3 370 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 835 2 376 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  1 019 -1 946 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 639 3 800 

 
Investeringsverksamheten 

   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -2 906 -3 226 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  - 159 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 906 -3 067 

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring långfristiga skulder  -733 -733 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -733 -733 

    

Årets kassaflöde  0 0 

Likvida medel vid årets början  0 0 

Likvida medel vid årets slut  0 0 
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Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket bland innebär att: 

 Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgång-
arna tillgodogörs förbundet och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

 Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 

Pensioner 
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och 
pensionstagare. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos. 
Pensionsskuldens förändring inkluderar avsättning för särskild avtalspension, förmånsbe-
stämd ålderspension samt finansiell kostnad, inklusive löneskatt. Ränteuppräkningen redo-
visas som en finansiell kostnad.  

 
Anläggningstillgångar   
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag 
för avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 tkr. Mate-
riella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarna nyttjandeperiod. Avskriv-
ningstiderna för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd och avskrivning-
arna påbörjas månaden efter att investeringsprojektet är avslutat. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas (år): 
Utryckningsfordon  10–20 Kommunikationsutrustning 3-5 
Mindre fordon, båtar  7–10 Övningsområde 3 
Räddnings-/skyddsutrustning 5–7 
  

Leasing 
Förbundet har totalt sju mindre fordon som leasas genom Nordea Finans och Volkswagen. 
Dessa leasingavtal klassificeras som finansiell leasing.  

 
Övrigt  
De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid skuldbokförs 
vid årsbokslutet.  
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Noter (tkr) 
Not 1 

 
 

Verksamhetens nettokostnader 2020 2019 

Medlemsavgifter 

Myndighetsutövning 

Kurser/utbildning 

Externa insatser 

Lokalhyra 

Övriga bidrag 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 

Brandskyddskontroll 

Summa 

64 438 

1 313 

630 

1 202 

677 

174 

0 

3 274 

71 708 

62 866 

1 376 

1 214 

1 753 

664 

151 

159 

2 938 

71 121 

Verksamhetens kostnader 

Planenliga avskrivningar beräknas på anläggningstillgång-
arnas anskaffningsvärde. 

Verksamhetens nettokostnader 

-66 763  

-4 017 
 

928 

-65 624 

-4 373 
 

 1 124 
 
 
 

Medlemskommun 2020 2019 2018 2017 

Ystad 

Simrishamn 

Tomelilla 

Sjöbo 

Totalt 

23 838 

14 968 

10 626 

15 006 

64 438 

23 135 

14 710 

10 373 

14 648 

62 866 

22 137 

14 373 

9 948 

14 193 

60 651 

21 417 

14 217 

9 735 

13 629 

58 998 
 

 

Övriga upplysningar (RKR R18) 2020 2019 

Kostnad för räkenskapsrevision 

- sakkunnigt biträde 

- förtroendevalda revisorer 
 

Kostnad för övrig revision 

- sakkunnigt biträde 

- förtroendevalda revisorer 

Total kostnad för revision 

 

94 

6 
 

 

35 

5 

140 

 

94 

6 
 

 

29 

5 

134 

 

Not 2  
 

Finansiella intäkter 2020 2019 

Dröjsmålsränta kundfordringar 5 4 

 

Not 3  
  

Finansiella kostnader 2020 2019 

Räntekostnad lån 

Räntekostnad pensionsskuld  

Övriga räntekostnader                                         

20 

481 

16 

62 

683 

62 

Summa  517 807 
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Not 4  
 

 

 

Not 5    
 

 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner/inventarier 9,4 år. 
 

Not 6 
 
 
 
 
 

 
 

Not 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Årets resultat 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkningen 416 321 -4 504 -916 1 259 

Realisationsvinster/förluster anläggningstillgångar 778 318 -123 263 -67 

Balanskravsresultat 1 194 639 -4 627 -653 1 192 

Maskiner och inventarier 2020 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

50 752 

2 906 

-3 361 

50 297 
 

-29 263 

2 606 

-3 624 

-30 281 

Utgående restvärde  20 016 

Mark och byggnader 2020 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

163 

- 

-163 

0 
 

-101 

140 

-39 

0 

Utgående restvärde 0 

Finansiell leasing/minimileaseavgifter 2020 2019 

Anskaffningsvärde 

- med förfall inom 1 år 

- med förfall 1–5 år. 

2 647 

384 

566 

2 294 

338 

845 

Fordringar 2020 2019 

Kundfordringar 

Kortfristig fordran koncernkonto 

Mervärdesskattefordringar 

Interimsfordringar 

Övrigt 

735 

14 745 

985 

3 478 

2 

1 334 

14 883 

1 031 

859 

3 

Summa 19 945 18 110 
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Not 8 

 

Not 9  
 

Avsättning pensioner 2020 2019 

Avsättning för pensioner (exkl. avgiftsbestämd ålderspension) 

Särskild löneskatt 

13 141 

3 188 

13 465 

3 266 

Totalt 16 329 16 731 
 

Överskottsfondens värde per årsskiftet är 349 tkr. 
 

Not 10  
 

Långfristiga skulder 2020 2019 

Kommuninvest 

Kortfristig del 

Skuld för finansiell leasing 

7 333 

-733 

950 

8 066 

-733 

1 183 

Totalt 7 550 8 516 

 

Not 11   
 

Kortfristiga skulder 2020 2019 

Leverantörsskulder  

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 

Löneskatt 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Övriga interimsskulder 

Kortfristig del av långfristiga skulder 

2 779 

2 032 

986 

1 786 

2 284 

733 

2 340 

2 224 

656 

1 858 

1 770 

733 

Totalt 10 600 9 581 
 

  

Eget kapital 2020 2019 2018 2017 2016 

Ingående värde 6 016 5 695 10 199 11 114 9 855 

Årets resultat 416 321 -4 504 -915 1 259 

Summa eget kapital 6 432 6 016 5 695 10 199 11 114 
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Driftsredovisning 
Driftredovisningen är uppdelad efter avdelning/verksamhetschef med de större kostnaderna 
specificerade. Under ränta/avskrivningar ingår även kostnaderna för finansiell leasing. Under 
avsnittet ekonomisk översikt finns förklaring till de större budgetavvikelserna. 
 

Administrativ verksamhet 
Kansliet innefattar abonnemangskostnader för IT-system, kontorsmaterial, köp av tjänster 
från Ystads kommun avseende lönehantering och kassafunktion.  
 

Operativ verksamhet 
Under verksamheten kommunikation ingår kostnader för IT, Rakel, SOS, Inre ledning (Rsyd) 
och utbildning. Externa insatser innefattar sjukvårdsrelaterade insatser, trafikolyckor, akut- 
och fortsatt restvärde, räddningsvärn och kostnader för kem/rökdykning. 
 

Förebyggande verksamhet 
Under den förebyggande avdelningen ingår tillsyner, tillstånd (brandfarlig och explosiv vara), 
extern utbildning och brandskyddskontroll. 

 

  

Driftsredovisning, tkr 
Utfall 

201231 

Utfall 

191231 

Budget 

2020 

Avvikelse  

utfall/budget 

Medlemsavgifter 64 438 62 866 64 438 - 

Personalkostnader -43 356 -43 652 -44 641 1 285 

Pensionskostnader -4 449 -4 978 -5 693 1 244 

Ränta/avskrivningar  -4 863 -4 790 -4 418 -445 

Räddningschef       

Revision/direktion -397 -417 -451 54 

Ledningsfunktion -436 -408 -382 -54 

Administrativ verksamhet     

Kansli -1 564 -1 559 -1 556 -8 

Företagshälsovård -1 161 -657 -690 -471 

Fastigheter -7 621 -6 677 -7 302 -319 

Operativ verksamhet   -  

Kommunikation -2 788 -2 695 -2 330 -458 

Fordon/verkstad -2 692 -2 557 -2 110 -582 

Externa insatser 410 823 505 -95 

Förebyggande verksamhet      

Myndighetsutövning LSO/LBE 1 293 1 345 1 555 -262 

Myndighetsutövning BSK 3 030 2 752 2 640 390 

Extern utbildning 572 925 455 117 

Summa 416 321 20 396 
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Investeringsredovisning 
De största investeringskostnader för året är under kategorierna fordon, skyddsutrustning 
och teknik. Inom samtliga projekt handlar det om att utveckla och nyinvestera i utrustning 
som är hållbar över tid och förbättrar personalens arbetsmiljö. Detta i kombination med 
ett högt säkerhetstänk och med ”Friska brandmän” konceptet som grund. 
 

IT/teknik 
Det har under året funnits ett ökat behov av bild och ljudöverföring på samtliga stationer 
för att anpassa verksamheten till ett arbetssätt som ska fungera även på distans. 
 

Fordon 
Den ekonomiskt största investeringen för året var en ny lastväxlare till brandstationen i 
Borrby som ersatte den tidigare från år 2000. Den är utrustad med släckflak för att kunna 
hantera dagens bränder i elbilar med litiumjonbatterier. 
 

Räddningsmaterial/skyddsutrustning 
Uppdateringar och arbetsmiljöförbättringar inom samtliga områden kring räddnings-
material som sjukvårdsutrustning, andningsskyddsutrustning, motorsågar och utrustning 
för trafikolycka. Utbyte av samtliga larmställ och hjälmar påbörjades 2018 och sträckte sig 
till 2020. I skyddsutrustningen ingår även nya personliga hörselskydd till samtlig operativ 
personal. 
 

Fastighetsutrustning/teknik 
Uppdatering av utrustning i förbundet gym och verkstad. Utbyte av rakelterminaler och 
teknikutrustning i SÖRF:s släckbilar. 
 

 

 
 
 

Investeringsredovisning, tkr 
Utfall  

201231 
Budget 

2020 

Fordon 1 678 1 600 

Skyddsutrustning 626 600 

IT/teknik 278 300 

Räddningsmaterial 209 280 

Fastighetsutrustning 115 120 

Summa 2 906 2 900 
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Kontaktuppgifter 

raddningstjansten.sorf@sorf.se | www.sorf.se 

Besöksadress Fakturaadress Telefon    

 Metallgatan 2 Box 238 010-110 2500   

 271 39 Ystad 271 25 Ystad 
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  Till kommunfullmäktige i Simrishamns, Sjöbo, 
     REVISIONEN   Tomelilla och Ystads kommuner 
  

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

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Alf Göran Andersson
Undertecknare 1
Serienummer: 19450217xxxx
IP: 151.177.xxx.xxx
2021-03-09 09:02:19Z

ERIK JOHANSSON
Undertecknare 1
Serienummer: 19480904xxxx
IP: 85.30.xxx.xxx
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Bruno Andersson
Undertecknare 1
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2021-03-09 09:04:18Z

Birgit Johansson
Undertecknare 1
Serienummer: 19411017xxxx
IP: 185.176.xxx.xxx
2021-03-09 09:05:46Z

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
Q

H
85

W
-5

21
M

A-
3A

SZ
N

-1
D

G
AE

-E
W

VH
4-

W
AC

7T

37



Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2020

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Syfte med granskningen

• Vi har på uppdrag av revisorerna i Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund gjort en granskning av årsbokslut och
årsredovisningen för 2020.

• Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande och årsredovisningen upprättad enligt lag om kommunal
redovisning samt god redovisningssed.

• Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

• Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet, innebärande att granskningen har planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Resultaträkning

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Resultaträkning
Övergripande analys

416,0

20,0

321,0

500

-500,0
-400,0
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0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0

Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 Prognos delår 2020

Förbundets totala utfall i jämförelse med budget och föregående år
(tkr)

Årets resultat uppgår till 416 tkr vilket är en högre nivå i
förhållande till föregående år. I förhållande till budget är även
årets resultat högre.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Resultaträkning
Resultatanalys

• På raden räntor och avskrivningar, så har räntorna blivit högre mest beroende på
leasing.

• När det gäller administrativ verksamhet så ligger avvikelsen mot budget främst i
företagshälsovård och fastighetsomkostnader som t ex skyddsutrustning samt
städmaterial i samband med pandemin.

• Avvikelsen gällande operativ verksamhet är dels ökade kostnader för teknisk
utrustning i samband med hemarbete och dels ökning i fordon och verkstad
gällande underhåll och räddningsmaterial.

SÖRF - Årsbokslut 2020

Belopp i tkr Avvikelse mot budget

Medlemsavgifter 0

Personalkostnader inkl semesterlöneskuld 1 285

Pensioner 1 244

Räntor och avskrivningar -445

Räddningschef 0

Brandskyddskontroll 390

Administrativ verksamhet -798

Operativ verksamhet -1 135

Förebyggande verksamhet 245

Summa 396
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Resultaträkning
Investeringsverksamheten

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Utfall 2020 Budget 2020

Utfall nettoinvesteringar och jämförelse med budget (tkr)

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 2 900tkr. Utfallet
under 2020 blev 2 906 tkr vilket innebär en genomförandegrad
om cirka 100%. Det konstateras att direktionens antagna budget
över investeringsverksamheten har uppnåtts under året.
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Balansräkning

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Balansräkning

• Anläggningstillgångar

Av årets investeringar på 2 906tkr avser
dessa främst fordon och skyddsutrustning.

• Avskrivningsprinciper

De avskrivningsprinciper som tillämpas för
anläggningstillgångar är oförändrade
jämfört med 2019. Årets avskrivningar
uppgår till 4 017 tkr (4 373 tkr f.å).

• Tvister och myndighetskrav

Enligt uppgift från förbundet föreligger det
inga tvister av väsentlig karaktär vid
årsbokslutet.

• Periodisering av intäkter och kostnader

Genomförd granskning av
periodiseringsposter av större fakturor
under perioden december 2020 och januari
2021 har genomförts. Vår
periodiseringsgranskning har inte påvisat
några väsentliga avvikelser.

• Övriga noteringar
Vi har en notering gällande inköp av fordon
på 1 450tkr som bokförts som förutbetald
kostnad per 2020-12-31. Leverans har skett
under 2020 vilket innebär att fordonet borde
varit bokförd som anläggningstillgång i
årsbokslutet. Felet får ingen resultat-
påverkan eftersom avskrivningarna skulle
varit ringa om de påbörjats 2020, dock är
det ett klassificeringsfel i balansräkningen.

SÖRF - Årsbokslut 2020

► Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och
underlag samt har stämts av mot huvudboken. Poster som uppvisar stora
förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt.
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Balansräkning

• Avsättningar

Pensionsskulden i förbundet ligger i sin
helhet redovisad som avsättning, därmed
ligger inget som ansvarsförbindelse.
Pensionsskulden är avstämd mot årsbesked
från KPA.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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God redovisningssed

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet

► Enligt kommunallagen skall direktionen fastställa mål för god ekonomisk
hushållning. Både finansiella mål samt verksamhetsmål avses och det är
endast av direktionen fastställda mål inom ramen för god ekonomisk
hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport
och årsbokslut. Utvärdering gällande uppfyllelsen av de mål direktionen
fastställt skall ske i förvaltningsberättelsen. Därefter skall revisorerna på
basis av utvärderingen samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som direktionen fastställt.

► Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader d.v.s. balanskravet, är
lagstadgat. Avstämning av balanskravet görs i delårsrapport och
årsredovisning.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning – Finansiella mål

Direktionen har antagit tre finansiella mål för 2019-2022.
1. Resultat och eget kapital
Det egna kapitalet ska vara > 0. Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara > 0.
Resultat/Måluppfyllelse: Tidigare års positiva resultat har lett till ett stabilt eget kapital. Årets resultat är 416 tkr.
Målet bedöms uppfyllt.

2. Uppföljning och analys
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen.
Avvikelser ska noteras och åtgärder ska vidtas.
Resultat/Måluppfyllelse: Ekonomisk uppföljning har genomförts på ledningsnivå vid sex tillfällen enligt plan. Ekonomisk
redovisning har skett per tertial på politisk nivå.
Målet bedöms uppfyllt.

3. Investeringar
Förbundets investeringsplan ska ha god framförhållning. En investeringsplan gällande fordon ska sträcka sig över två
mandatperioder.
Resultat/Måluppfyllelse: Investeringsbudgeten antas av direktionen under november månad för kommande år. En
investeringsplan gällande behovet av nya räddningsfordon är framtagen.
Målet bedöms uppfyllt.

Bedömning
I förvaltningsberättelsen görs en utvärdering av måluppfyllelsen avseende de finansiella målen.
Bedömningen är att samtliga finansiella mål har uppnåtts.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Balanskravsresultat

SÖRF - Årsbokslut 2020

• I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2020
med ett balanskravsresultat om 1 194 tkr.

• 2018 fanns det ett underskott men då åberopades synnerliga skäl.
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning – verksamhetsmål

SÖRF - Årsbokslut 2020

Mål Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2019 Måluppfyllelse

Förebyggande
verksamhet

Antalet brandskyddskontroller
enligt LSO och föreskrivna

intervaller.

4 000-5 000
brandskydds-
kontroller/år.

4 304 3 575 Ja

Antal tillsyner enligt LSO
per 1 000 invånare.

Median Sverige
2,3 per 1 000

invånare.
1,6 2,2 Nej

Arbetsmiljö Antalet olycksfall ska minska. 5 olyckshändelser per år 4 5 Ja

Operativ
verksamhet

Automatiska brandlarm Färre är tidigare år 207 232 Ja
Responstid. Tid från 112 an-

rop ankommer till första resurs
är på plats.

I jämförelse med
rikssnitt.

Mediantid 11,8 min
10* min 10,2 min Ja

Operativ förmåga Enligt beslutad förmåga Ej uppfyllt Ej uppfyllt Nej
Övning/utbildning Enligt beslutad förmåga Uppfyllt Uppfyllt Ja

Bedömning
Av de sju verksamhetsmålen bedöms fem uppfyllas

* Responstid per station: Simrishamn 11,7, Sjöbo 10,2, Tomelilla 9,4 och Ystad 8,9 minuter. Ystad är
femte snabbaste stationen i Skåne
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Sammanfattande bedömning

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 416 tkr mot ett budgeterat överskott på 20 tkr. I
förhållande till prognos i delårsrapport är resultatet cirka 916 tkr högre.
Avvikelse mot budget beror främst på brandskyddskontrollanterna och
utbildningsverksamheten har haft positiv avvikelse.

God ekonomisk hushållning
Vår bedömning är att samtliga finansiella mål har uppfyllts. När det gäller
förbundets sju verksamhetsmål fem uppfyllas och två ej uppfyllas. Förbundet
redovisar ett positivt balanskravsresultat på 1 194 tkr. Vi anser att
verksamheten bedrivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar för
god ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har
uppnåtts och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha
bedrivits enligt god ekonomisk hushållning.

God redovisningssed
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat
och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Auktoriserad revisor/certifierad revisor
thomas.hallberg@se.ey.com
070-538 46 17

Thomas Hallberg
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/106

Fråga om ansvarsfrihet för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2020

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning
Elva kommuner i östra Skåne inrättade 2003 en gemensam nämnd för samverkan angående 
tekniska hjälpmedel. Värdkommun är Kristianstads kommun. 

Revisorerna i Kristianstads kommun har genomfört en granskning av nämndens verksamhet 
under 2020. Uppföljningen av nämndens styrkort visar att måluppfyllelse delvis har uppnåtts i 
perspektiven medborgare, utveckling och medarbetare och ekonomi. Revisorerna tillstyrker 
att nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2020.

Beslutsunderlag
Granskning av Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2020
Beslut, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 3 mars 2021 med bilagor 1–8

Beslutet skickas till 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
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Kristianstads
kommun

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorerna i kommunerna:
Bromölla kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Osby kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Ostra Göinge kommun

Gransjining av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd z020
Tio kommuner i östra Skåne har från och med 2003 inrättat en gemensam nämnd för
samverkan angående tekniska hjälpmedel. Sedan l oktober 2018 ingår även Hörby kommun
och verksamheten omfattas nu av ii samverkande kommuner. Värdkommun för denna
nämnd är Kristianstads kommun.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) redovisade ett resultat för driftverksamheten på
2 227 tkr, för uteserviceverksamheten ett resultat på -i33 tkr, för transport'erksamheten ett
resultat på i36 tkr och hemtransport ett resultat på 68o tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett
resultat på -585 tkt. Det sammanlagad resultatet är 2 325 tkr.

Uppföljningen av nämndens styrkort visar att målupp&llelse till delvis har uppnåtts i
samtliga perspektiv, dvs. medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi.

Vi har enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamheten
Vi tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

För revisorerna i Kristianstads kommun

202i-o3-lq

Sven Gl=hnar Linn
Ordförande

Göran Sevebrant
Vice ordförande
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se   

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 2021-02-08
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
Kristina Björnlund
044-134248
Kristina.bjornlund@kristianstad.se Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Bokslut 2020
Änr HMN 2021/9 

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd
 Godkänna föreliggande årsredovisning 2020

 Besluta att 2020 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning

Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade resultat på 2 227 
tkr, uteserviceverksamheten redovisade ett resultat på -133 tkr, transport-
verksamheten ett resultat på 136 tkr och verksamheten för hemtransport ett 
resultat på 680 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på -585 tkr. Det 
sammanlagda resultatet är 2 325 tkr.

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2021-02-08

Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2020

Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2020

Bilaga 3, Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven 2020

Bilaga 4, Bokslut 2020

Bilaga 5, Hemtransport 2020

Bilaga 6, Fördelning av resultat 2020

Bilaga 7, Miljöresultat 2020

Bilaga 8, Avvikelser 2020

Ärendet
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Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort

I samband med bokslutet har måluppföljning gjorts utifrån nämndens styr-
kort. Bedömningen av måluppfyllelse framgår av bilaga 2, samt måluppfyllel-
se i styrkortets fyra perspektiv i bilaga 3. HÖS arbetar kontinuerligt med 
riskbedömningar för arbetsmiljö och kända verksamhetsförändringar, och 
riskbedömningar av målen som fastställts i styrkortet har gjorts. 

Medborgare

Under 2020 var målet att resultatet efter kundenkät 2019 ska fastställas, 
handlingsplan upprättas samt presenteras för kunderna i en dialog ute i kom-
munerna. Pga. pandemin har målet enbart delvis uppnåtts där enkäten är fast-
ställd, handlingsplan är upprättad och utskickad samt digitala kundbesök kun-
nat erbjudas där 3 kommuner tackat ja.  

Dataleverantören har tagit fram ett nytt Visma webSesam, det system som 
kommunerna använder för beställning av hjälpmedel och arbetsorder. Målet 
är inte uppnått 2020. Dels pga. att Visma inte fått fram de funktioner som vi 
anser behöver vara på plats för att påbörja en implementering, dels pga. att 
HÖS haft resursbrist under 2020 då en systemadministratör slutat och nyre-
krytering pågått. HÖS har därför inte haft full kapacitet att genomföra imple-
menteringen 2020. Planen är implementering 2021. 

Vid uppföljning av recirkulation av begagnade hjälpmedel görs dels mätning i 
kronor och dels mätning av andel och antal. Av HÖS kommuners totala hjälp-
medelsinköp (mätning i kronor) under 2020 är 36 % begagnade hjälpmedel 
och tillbehör (jmf 34 %, 2019). Av alla ID-märkta hjälpmedel som levererats 
från HÖS 2020 (mätning av andel) var 63 % begagnade (jmf 60 %, 2019). An-
tal motsvarande andel var 10867 st. 2020 (jmf 10083 st, 2019). Målet är nått. 

Utveckling

Under 2020 har om- och tillbyggnad, etapp2 skett på HÖS. Etapp 2 har fokuse-
rats på ombyggnad av entrén, kontorsdelen, utprovningsrum och konferens-
rum för att anpassa lokalerna utifrån verksamhetsförändringar och volymök-
ningar. Om- och tillbyggnaden är genomförd och målet är nått. 

Verksamheten behöver en tydlig struktur där förändrad ledningsstruktur är 
en del som genomförts 2020 där ny Enhetschefsnivå införts. En annan del i 
detta är att optimera flöden/processer i verksamheten. Arbetet är påbörjat 
men inte fullt ut tillfredsställande genomgångna. Arbetet fortgår 2021. 

Utifrån miljöhänsyn ska mängden skänkta utrangerade hjälpmedel ökas. 
Mängden utrangerade hjälpmedel som skänkts till biståndsorganisationer 
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(Human Bridge, Svensk-Litauiska föreningen) har ökat under året jämfört med 
2019, från 443 hjälpmedel till 569 st. 2020. Målet är nått.

Medarbetare

Målen som gäller nöjda medarbetare med god hälsa kvarstår.  

Under 2020 genomfördes medarbetarenkät under september månad. HÖS ha-
de som mål att öka medarbetarindex från 2018 års enkät med medarbetarin-
dex 55 %. Trenden är uppåtgående och målet nåddes med 58 % där HÖS hade 
en svarsfrekvens på 93 %. Övergripande är områden som förbättrats arbets-
klimat, ledarskap, visioner och mål medan området organisation minskat nå-
got. På gruppnivå ser det väldigt olika ut. Det är fortfarande förhållandevis lå-
ga siffror på vissa delar där fokus behöver läggas 2021 och finns därför med i 
styrkort 2021.

Frisktalet (medarbetare med ≤5 sjukdagar under året) har ökat från 48,8 % 
(2019) till 51,2 % (2020) av antalet tillsvidareanställda. Målet är nått under 
ett år då vi inte trodde detta skulle vara möjligt. 

Utifrån intern kontroll 2019 identifierades ett behov av tydliga rollbaserade 
introduktionsplaner i verksamheten. Arbetet är påbörjat i vissa grupper 
såsom hjälpmedelskonsulenter, tekniker på hemtransport samt tekniker på 
rekonditionering. Vi har även rekryterat en enhetschef och en systemförvalta-
re under året och vissa delar är på plats men vi har inte haft resurser att nå 
ända fram under 2020. Vi kommer att jobba fram detta på sikt men arbetet lig-
ger inte i styrkort 2021 pga. andra prioriteringar. Vi får återkomma till 2022.

Ekonomi

Målet att 2020 års totala inventeringsdifferens skulle vara lägre än 2019 vil-
ket har uppnåtts då inventeringsdifferensen 2020 blev 131 tkr lägre jämfört 
med 2019. Vid mätningen av totalt antal artiklar uppstod en inventeringsdif-
ferens på 2322 artiklar under 2020, jämfört med 2424 artiklar under 2019, 
dvs. 102 färre artiklar 2020. Målet är uppnått för 2020. 

När det gäller snabbinventeringarna så blev differensen i kostnader 327 tkr 
2020 att jämföras med 355 tkr 2019 och därmed är målet uppnått. Differen-
sen i antal blev dock högre gällande snabbinventeringarna. 1038 st. 2020 att 
jämföra med 898 st. 2019 och målet uppnåddes inte.  

Verksamhetsmått                      2019      2020 

Kundorder                   24764          24037        

Arbetsorder                    21971 21623                          
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Returer*                                   14693 15678

(*återlämnade hjälpmedel, inkl. skrot)

96 % av beställda lagervaror har levererats inom 5 arbetsdagar, (mål 90 %). 

98 % av arbetsorder verkstad, rekond, uteservice och hemtransport har på-
börjats inom 5 arbetsdagar (mål 85 %).  

Viktiga händelser

Övergripande

Under våren 2020 utbröt pandemi, covid-19, som fortgår och har påverkat ar-
betet på olika vis under året. 

2020 har ombyggnation, etapp 2, genomförts på Kabelvägen 17. Fokus har va-
rit ombyggnad av entrén, kontorsdelen, utprovningsrum och konferensrum 
för att anpassa lokalerna utifrån verksamhetsförändringar och volymökning-
ar. Tilläggsavtalet med fastighetsägaren på de kostnader som tillkommit efter 
ombyggnationen debiteras from januari 2021.  

I januari 2020 tillträdde ny Hjälpmedelschef, Kristina Björnlund, och i mars 
2020 tillträdde ny Enhetschef, Marcus Rydlund, efter att en ny organisations-
struktur blivit beslutad under 2019. 

HÖS har varit behjälplig med omsorgsförvaltningens pandemilager under 
2020 med struktur och personalresurser vilket har ersatts ekonomiskt från 
förvaltningen. Arbetet har inte inkräktat på HÖS leveranser ut till kunderna.

Teknisk service

Förebyggande underhåll (FU) och reparationer har påverkats under året dels 
pga. pandemin men även utifrån att tre kommuner sagt upp FU på rollato-
rer/rullstolar. Då pandemin slog till har FU inte utförts fullt ut som avtalat un-
der uppsägningstiden för dessa tre kommuner. 

Totalt har antal aktiviteter för uteservice minskat med 1228 under året från 
10130 (varav 4914 FU) aktiviteter 2019 till 8902 (varav 4540 FU) aktiviteter 
2020. 

Motsvarande siffror för verkstad inne är 1848 (varav 233 FU) under 2019 till 
1809 (varav 159 FU) under 2020. Under våren tog varje kommun successivt 
olika beslut kring service från HÖS där kommunerna senare enats kring beslu-
ten under hösten. 

Antal rekonditioneringar har ökat från 9992 st. (2019) till 10912 st. (2020). 
Returer till HÖS har även ökat från 14693 st. (2019) till 15678 st. (2020).  
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From september 2020 har HÖS återigen en förste tekniker i redan befintlig 
personal. Uppdraget är del av tjänst och ansvaret ligger framförallt kring att 
säkra upp att HÖS följer lagar och förordningar gällande medicintekniska pro-
dukter inkl. den nya EU-förordningen kring medicintekniska produkter. Vik-
tigt uppdrag för förste tekniker är också att vara uppdaterad kring garantiä-
renden, säkerhetsmeddelanden och produktförändringar.  

Hemtransport/Transport

Hemtransports arbete under året har varit prioriterat utifrån pandemin. Hem-
transport har totalt ökat sina hemleveranser från 996 st. till 1065 st. där snab-
ba leveranser ökat med 73 st. Även hämtningar har ökat från 864 st. till 944 st. 
dvs. 80 st. Leverans av sängar ökade från 771 st. till 817 st. där även snabba 
ökade från 285 st. till 344 st. 

I slutet av februari levererades en ny stor lastbil enligt plan. Den gamla såldes 
samtidigt. 

I juni levererades två mindre lastbilar för hemtransports räkning enligt plan. 
De gamla såldes samtidigt. 

Lager/Förråd

En incident uppstod i juni månad på HÖS höglager. En del av ett pallställ gav 
vika och hjälpmedel ramlade ner över den truck som användes för att hämta 
ner hjälpmedel från ett övre lager. Inga personskador. Incidenten initierade en 
genomgång av pallställen först med skyddsombud och därefter med en besikt-
ningsman. Beslut togs att upphandla nya pallställ vilket genomförts under hös-
ten 2020. Inför upphandlingen genomfördes en översyn av förrådets plane-
ring av yta som därefter legat till grund för upphandlingen. Under hösten har 
HÖS haft behov av tillfälligt lagerutrymme för en del produkter/material på 
annan plats. 

Konsulentverksamheten

Konsulentverksamheten har påverkats av pandemin generellt genom färre ut-
provningar, icke genomförda förskrivarutbildningar, framflyttade konferenser 
och i princip inga kompetenshöjande utbildningar genomförda. Upphandling-
ar har fortgått som vanligt men istället via digitala möten. 

Resultatet för 2020 blev att fem konsulenter genomförde 426 utprovning-
ar/konsultationer att jmf med 446 utprovningar/konsultationer 2019 av fyra 
konsulenter. Tydligt är att sitteamen minskat från 69 st. (2019) till 36 st. 2020. 

Alla nyanställda förskrivare ute i kommunerna ska gå grundutbildning i web-
Sesam. Under 2020 har konsulent och systemadministratör genomfört 7st 
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webSesam-utbildningar där 22 förskrivare deltagit. Utbildningarna har till 
största delen fått genomföras digitalt.

Under 2020 var det inplanerat för 28st förskrivarutbildningar. 24st av dessa 
tillfällen är utbildningar som hjälpmedelskonsulenterna håller i. Dessa utbild-
ningar är ”Funktionsanalys sittande”, ”Sittdynor”, ”Kognition”, ”Lyftar och lyft-
selar”, ”Manuella förflyttningar” och ”Att tänka på vid utprovning av rullstol”. 
12st av dessa utbildningar planerades i Kristianstad för de norra kommunerna 
respektive 12st i Tomelilla för de södra kommunerna. 4 av de 28 tillfällena är 
inköpta utbildningar från HMC-Sverige. Under året har flertalet utbildningar 
fått ställas in som en åtgärd för att minska risken för smittspridning. Tio ut-
bildningar har kunnat hållas under året, varav en inköpt. På de utbildningar 
som genomförts har det funnits 112st utbildningsplatser. Av 112 platser har 
93 förskrivare anmält sig. Totalt antal deltagare på utbildningarna har varit 
88st.

En konsulentbil har varit för upphandling under våren enligt tidigare plan och 
levererades under augusti månad. Den gamla såldes internt inom Kristianstad 
kommun under september månad.  

Administration

From 1 september 2020 delas ekonomin upp på två olika ansvarskoder på 
HÖS. Hjälpmedelschefen har det övergripande ansvaret samt direkt för admi-
nistration/konsulenter/verkstad inne. Enhetschefen har det operativa ansva-
ret samt direkt för förråd/rekond/uteservice/hemtransport/transport. 

En systemförvaltare är rekryterad from 1 oktober som ersatte en av två syste-
madministratörer.  

Från förråd till administrationen överfördes tjänsten som inköpsassistent 
2020. 

Implementering av nya webSesam blir aktuellt först 2021. 

Inköp

Samtliga 11 kommuner har under 2020 gjort ett totalt inköp av hjälpmedel på 
82 127 tkr (jmf 2019 = 82 188 tkr).

Av HÖS kommuners totala hjälpmedelsinköp (inkl. tillbehör) under 2020 av-
ser 36 % begagnade hjälpmedel och tillbehör. För samma period år 2019 ut-
gjorde begagnade hjälpmedel och tillbehör 34 % av det totala inköpet. Se även 
bilaga 1a – 1b som visar jämförelser mellan åren 2019-2020. Bilaga 1c visar 
jämförelser mellan åren 2015-2020.
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Under året har en vitessumma på 116 tkr (jmf med 279 tkr 2019) fakturerats 
ut till leverantörerna för leveransförseningar av hjälpmedel. Force Majeure 
har hävdats av ett flertal leverantörer pga. pandemin. 

Skrotningar av utrangerade hjälpmedel har genererat en intäkt på 83 tkr (jmf 
86 tkr 2019 och 165 tkr 2018).

Upphandlingar

Under perioden 2020 har 5 upphandlingar arbetats med. Arbetsstolar, lyft-
hjälpmedel blev helt klara för start under 2020. Manuella överflyttningshjälp-
medel och rollatorer klara för start 1 januari 2021. Kognition har precis blivit 
klar.  

Arbetsmiljö 

Riskbedömning ”smitta” har upprättats och uppdaterats ungefär 1 gg/månad 
under 2020. Detta för att säkra upp verksamheten, kunderna och personal uti-
från smittorisken pga. pandemin. 

I maj höll Arbetsmiljöenheten (AME) en kemikalieutbildning för all personal 
på HÖS. Delen med härdplaster är lagstadgad och ska genomföras var 5:e år. 

Både Hjälpmedelschef och Enhetschef har genomfört Kristianstad kommuns 
arbetsmiljöutbildning för chefer. Därmed har en ny uppgiftsfördelning enligt 
SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) blivit delegerad mellan förvaltnings-
chef/hjälpmedelschef/enhetschef.

I juni genomfördes en riskbedömning på svetsverkstaden tillsammans med 
skyddsombud samt AME (arbetsmiljöenheten – arbetsmiljöingenjör/ergo-
nom). Initialt krävdes ett antal snabba åtgärder pga. alltför höga risker för att 
överhuvudtaget få fortsätta arbeta säkert i verkstaden som förutom svets även 
innehåller slipmaskin, bandsåg, målarbox, pelarborr, kallbandsåg, fräs, svarv, 
blästerskåp i ett alltför litet utrymme. En del inköp krävdes bl.a. individuella 
godkända svetsmasker med luftintag, maskinskydd mm. Arbete i verkstaden 
bedrivs numera med begränsad tillgänglighet. Arbete har under hösten fort-
satt med att se över de riktlinjer som finns för olika maskiner gällande e x av-
stånd, höjd och utrymmen samt annat som behöver ses över. Kravet på utrym-
me är ungefär det dubbla samt rekommenderat att verktygen står i 3 skilda 
utrymmen istället för i ett gemensamt. Under 2021 är det budgeterat för en 
mindre ombyggnation i svetsverkstaden för att få den godkänd säkerhetsmäs-
sigt och arbetsmiljömässigt. 

Skyddsronden 2020 genomförs först i början av februari 2021 då ambitionen 
varit att få med AME och externa skyddsombud men inte lyckats pga. restrik-
tioner utifrån pandemin och smittorisken. 

62



TJÄNSTEUTLÅTANDE 8 (12)

Två aktivitetsdagar (teambuilding) har genomförts under året där HÖS fest-
kommittén varit högst involverade . Under sen vår genomfördes en utomhus-
aktivitet i form av en utflykt till IVÖ där det erbjöds förtäring i form av korv-
grillning och fika samt aktiviteter såsom minigolf, kanotpaddling, fiske, pro-
menader mm. Aktivitetsdag nr 2 under hösten började med ett gemensamt 
APT på C4 bowling inkl. frukost och lunch. Föreläsare från Kryast medverkade 
under förmiddagen och under tema förändringsarbete, kommunikation och 
psykologisk trygghet.  Därefter erbjöds aktivitet i form av paintball eller cho-
kladprovning. 

Tyvärr fick julaktiviteten ställas in pga. smittorisken där Kristianstad kommun 
i år istället erbjöd valfria julklappar från kommunens olika arbetsgivare. 

13 incidenter har rapporterats i Stella (f d Lisa) under 2020. Stella är ett ar-
betsskade- och tillbudsystem som underlättar rapportering av arbetsskada 
och tillbud för chef och medarbetare. 10 tillbud är inrapporterade samt 3 ar-
betsskador. Fyra tillbud med orsak ej angiven, en är brist i utbildning/instruk-
tion, en är fel utrustning, en handlar om felaktig hantering, ett är missförstånd, 
två handlar om yttre ovanliga faktorer. När det gäller arbetsskadorna är det 
två stukningar/vrickningar samt en brännskada varav en av dessa bidrog till 
frånvaro. 

Miljö

HÖS har ett nytt miljöombud på plats. 

Miljöresultatet 2020, påvisar att i princip allt avfall som lämnats för återvin-
ning, återvinns antingen som material- eller energi. Se bilaga 7 som beskriver 
resultatet från Kabelvägen 17 samt för det som lämnas iväg till Funktionsstöd 
på omsorgsförvaltningen för skrotning/återvinning.

Nya kemikalieskåp är inköpta för förvaring av HÖS kemikalier. 

Stora lastbilen samt konsulentbilen är inköpta med drivmedlet HVO som 
fungerar i dieselmotorer men är ett fossilfritt och förnybart bränsle. 

Avvikelser

Under 2020 har det totalt inkommit 382 avvikelser, varav 208 rör HÖS, övriga 
174 rör externa aktörer som till exempel leverantör men även kund. 2020 ha-
de således 100 avvikelser färre än föregående år. (totalt 482 avvikelser 2019 
varav 269 rörde HÖS medan 213 var för externa aktörer) 

Reklamationerna som berör andra än HÖS fokuseras till stor del på reklama-
tion på levererad produkt samt på att leverantör kommer att informeras. Des-
sa två kategorier står för 84 av avvikelser vilket är närmare 50 %. Dessa två 
kategorier var även de mest frekventa under 2019. 
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För de områden som är mest frekventa på avvikelser till HÖS är det fel antal 
levererade artiklar samt fel vid rekonditionering av hjälpmedel. Dessa två ka-
tegorier står för 50 % av avvikelserna, 104 av 208 stycken. Dessa två kategori-
er var även de mest frekventa under 2019 där då även stod för närmare 50 %. 

Fel antal levererade artiklar beror generellt på den mänskliga faktorn. Det är 
spritt över de flesta storlekar och artikelkategorier. Vad som kan var värt att 
nämna är att det under 2020 plockades 86 441 artiklar fördelade på 24 037 
kundorder, vilket gör att 43 avvikelser får anses vara ringa. 

Fel vid rekonditionering är i många fall ett fel som beror på att teknikern är 
under upplärning och inte fått tillräcklig erfarenhet för att notera visa detaljer, 
mest förekommande artikeln är rollatorn Rebel med sina olika modeller. Men 
det förekommer även olika bedömningar över kosmetiska saker, där en tekni-
ker har bedömt att hjälpmedlet uppfyller kraven medan mottagaren har gjort 
en annan bedömning. HÖS har likabedömning på agendan, att alla tekniker ska 
ligga inom ett visst snävare spann i sina bedömningar för att minska dessa. 

Fördelningen över året är relativt jämn mellan tertial 2 och 3 medan tertial 1 
sticker ut med fler gjorda avvikelser. En snabb analys är att avvikelserna inte 
prioriterades på samma sätt efter pandemins inträde under mars månad.  Av 
10 912 genomförda rekonditioneringar blev 61 stycken avvikelser. 

Det råder stora skillnader mellan kommunerna och det skiljer sig i vissa fall 
även mycket hos samma kommun över de olika tertialen. Vid tidigare diskus-
sioner i ledningsgruppen har det kommit fram att man arbetar på olika sätt i 
de olika kommunerna. För att det ska bli en jämn nivå på antalet avvikelser 
över tid och från alla kommuner är ett förslag att arbeta fram ett gemensamt 
sätt att arbeta med avvikelser på. Under 2021 förslår HÖS att avvikelsehante-
ringen ska granskas via intern kontroll och med det hoppas vi på mer grund-
läggande analyser och förslag på sätt att arbeta vidare med. 

Årsbokslut 2020, bilaga 4

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne har haft en budget på 23 849 tkr för drift, 3 
882 tkr för serviceverksamheten, 933 tkr för transportverksamheten och 3 026 
tkr för verksamheten för hemtransport för 2020. 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade ett resultat för 2020 
på 2 227 tkr, serviceverksamheten redovisade ett resultat på -133 tkr, trans-
portverksamheten ett resultat på 136 tkr och verksamheten för hemtransport 
ett resultat på 680 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på -585 tkr. 
Det sammanlagda resultatet är 2 325 tkr.

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av resultatet för 2020 per verk-
samhet där flera resultat handlar om budgeterat, ej realiserat.
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Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, drift

Intäkter har genererat ett positivt resultat (129 tkr) främst då HÖS blivit er-
satt för tiden som lagts ner på omsorgsförvaltningens pandemilager okt-dec 
(100 tkr).

Personalkostnaderna har genererat ett positivt resultat på 753 tkr. Sjuklöne-
kostnader har inkommit som kompensation från staten med 94 tkr. Nya löner 
för 2020 kommer för enstaka avtal utbetalas först i början av 2021. Föräldra-
ledigheter påverkar att resultatet blir högre (220 tkr). Vikariat har inte krävts 
i lika stor omfattning under 2020. Även en avslutad visstidsanställning (150 
tkr). Traktamenten för tjänsteresor samt resor med egen bil har inte blivit rea-
liserade (24 tkr). 

Lokalhyran på Kabelvägen 17 blev 137 tkr lägre än budgeterat, vilket handlar 
om att tilläggsavtal för ombyggnation etapp 2 inte gått igång förrän januari 
2021. 

Övriga kostnader visar ett resultat på 1187 tkr. Ej realiserade budgeterade 
kostnader såsom in- och utfart (330 tkr), vägskyltar och målning av parke-
ringsplatser på gårdsplan (27 tkr) samt annat arbete på fastigheten som inte 
behövts (30 tkr). Även ombyggnad av el i svetsrummet (22 tkr) som blir aktu-
ellt först i samband med ombyggnationen 2021. Budgeterade förskrivarutbild-
ningar ej genomförda (245 tkr). Personalresor, hotellkostnader i samband 
med konferenser/personals kompetenshöjande fortbildningar ej realiserade 
(95 tkr), även kurser och utbildningar (43 tkr). Övriga tjänster såsom anpass-
ningar och support för våra verksamhetssystem har inte realiserats under 
2020 (130 tkr) likaväl som kostnader för nya webSesam och Efos-inloggnings-
kort (80 tkr). Även den nya kostnadsfördelningen utifrån ansvar på HÖS ha 
lett till att IT-kostnaderna blivit lägre på driften (58 tkr). Reparationer av in-
ventarier och maskiner samt rekond av hjälpmedel (madrasser) som HÖS be-
kostar har blivit lägre än budgeterat (60 tkr). Porto och fakturaavgifter har 
också blivit lägre än budget (30 tkr).

Finansiella kostnader blev lägre än budgeterat, se bilaga 4 för investerings-
kostnader. 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, serviceverksamhet

Intäkterna för verksamheten visar en minskad intäkt på 353 tkr vilket härrör 
till minskade antal aktiviteter (arbetsorder) under 2020. 

Personalkostnader visar ett överskott på 287 tkr. Sjuklönekostnader har in-
kommit som kompensation från staten (18 tkr). Nya löner för 2020 kommer 
för enstaka avtal utbetalas först i början av 2021. Föräldraledigheter påverkar 
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att resultatet blir högre (54 tkr). Traktamenten för tjänsteresor har inte blivit 
realiserade (42 tkr). 

Övriga kostnader visar ett underskott på 66 tkr för serviceverksamhe-
ten. Den nya kostnadsfördelningen utifrån ansvar på HÖS (fördelning av IT-
kostnader) ger ett minus på resultat för serviceverksamheten (-32 tkr). In-
sats utifrån arbetsgivaransvaret (-100 tkr). Förbrukningsmaterial som 
budgeterats har ej blivit realiserade (15 tkr), ej heller fullt ut inköp av 
arbetskläder (8 tkr av budgeterade 35 tkr). Kostnader för personalresor 
samt kurser och utbildningar har också blivit lägre än budgeterat (25 
tkr).

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, transportverksamhet

Intäkterna visar ett överskott på 19 tkr vilket härrör från extra transporter 
som kommunerna har beställt till icke ordinarie leveransställen.

Personalkostnaderna visar ett resultat på 58 tkr. Inget sommarvikariat tillsat-
tes under 2020. På HÖS finns 4 medarbetare med giltigt YKB-bevis.  

Övriga kostnader visar ett överskott på 46 tkr. Kostnader för reparationer av 
lastbil har blivit lägre (28 tkr). Bränslet för nya lastbilen minskat (11 tkr).

Finansiella kostnader blev 13 tkr lägre än budgeterat då inköp av ny lastbil 
har gjorts i mars, ej i januari, som budgeterat. 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, hemtransport

Intäkterna visar ett överskott på 665 tkr; 271 tkr avser försäljning av gamla 
lastbilar och 394 tkr härrör till hemtransporttjänster (flertalet leveranser och 
hämtningar inkl. fler snabba under 2020). 

Personalkostnader visar ett överskott på 176 tkr. Sjuklönekostnader har in-
kommit som kompensation från staten (14 tkr). Nya löner för 2020 kommer för 
enstaka avtal utbetalas först i början av 2021. Föräldraledigheter påverkar att 
resultatet blir högre (54 tkr). Traktamenten för tjänsteresor har inte blivit reali-
serade (23 tkr). 

Övriga kostnader visar ett underskott på 161 tkr. Den nya kostnadsfördel-
ningen utifrån ansvar på HÖS (fördelning av IT-kostnader) ger ett minus på 
resultat för hemtransport (-14 tkr). Även utköp av gamla lastbilar efter lea-
singen har påverkat resultatet (-320 tkr). Däremot har kostnader för repara-
tioner och service för lastbilarna blivit lägre (39 tkr). Även leasingkostna-
derna blev lägre än budgeterat eftersom leasingsperiod av de gamla bilarna 
och de nya bilarna har blivit kortare än budgeterat (82 tkr).

Finansiella kostnader blev i enlighet med budgeterat. 
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Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, lagerekonomi

HÖS lagerekonomi visar 2020 ett resultat på -585 tkr. 

Kostnader: Tidigare uppskjuten skrotning av hyllvärmare är genomförda (678 
tkr), skrotning från utställningslager (43 tkr), skrotning av gamla drivhjul som 
upptäcktes i samband med ny struktur av lagret (126 tkr).

Intäkter: Minskade vitesintäkter (116 tkr), debitering för uppkommet lager-
svinn vid inventering av HÖS externa lager/sjukhusförråd (-16 tkr) och något 
minskade intäkter för skrotning av utrangerade hjälpmedel (83 tkr) har bidra-
git till resultatet.

Kristina Björnlund
Hjälpmedelschef

Beslut expedieras till
Hjälpmedelscentrum Östra Skånes ledningsgrupp

Respektive kommuns kommunledningskontor
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Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2021-03-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ÖSHN § 4

Bokslut 2020
Änr HMN 2021/9

Beslut
 Godkänna föreliggande årsredovisning 2020

 Besluta att 2020 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning
Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade resultat på 2 
227 tkr, uteserviceverksamheten redovisade ett resultat på -133 tkr, trans-
portverksamheten ett resultat på 136 tkr och verksamheten för hemtrans-
port ett resultat på 680 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på -
585 tkr. Det sammanlagda resultatet är 2 325 tkr.

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

 Godkänna föreliggande årsredovisning 2020
 Besluta att 2020 årsresultat fördelas enligt avtal

Beslutsunderlag
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2021-02-08

Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2020

Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2020

Bilaga 3, Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven 2020

Bilaga 4, Bokslut 2020

Bilaga 5, Hemtransport 2020
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Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2021-03-03

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Bilaga 6, Fördelning av resultat 2020

Bilaga 7, Miljöresultat 2020

Bilaga 8, Avvikelser 2020
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Bilaga 1a

Inköp Försäljning Fakturerat

Inköp/ Debet
Totalt

82 126 747

Inköp hjälpmedel 76 234 226

Inköp tillbehör
(arbetsordrar)

5 892 522

Försäljning/ Kredit Totalt
(försäljningsandel av tot.inköp %)

29 400 467

Försäljning hjälpmedel 22 195 444

Försäljning
tillbehör

7 205 023

Fakturerat
belopp

52 726 280
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Hjälpmedel- Inköp, försäljning, fakturerat belopp 
jan-dec ´20

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2021-02-02
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Bilaga 1b

Inköp Försäljning Fakturerat

2019 82 187 934 27 727 370 54 460 564

2020 82 126 747 29 400 467 52 726 280
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Inköp, försäljning, fakturering  
2019-2020

34% 36%

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2021-02-02
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Bilaga 1c

Inköp Försäljning Fakturerat

2015 69 378 780 25 625 585 43 753 195

2016 72 653 011 27 171 813 45 481 198

2017 71 772 383 25 638 836 46 133 547

2018 79 774 352 26 659 650 53 114 702

2019 82 187 934 27 727 370 54 460 564

2020 82 126 747 29 400 467 52 726 280
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Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2021-02-02
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  Bilaga 2 

 

Kabelvägen 17 Utfärdare: Kristina Björnlund 

291 62 Kristianstad Status: U 

Tel 044-13 42 45 Datum: 2020-02-01 
Fax 044-12 37 04 

 

Uppföljning av Styrkort, bokslut 2020 

 

Mål 
Styrtal  

Indikatorvärden 
Kommentar 

Medborgare  

(HÖS kunder) 

Nöjda kunder 

Uppföljning efter kundenkät 2019 

O Genomförd plan efter mätning 2019 

O Fastställd plan efter mätning 2019 

O Ej fastställd plan 

O Handlingsplan upprättad 

och utskickad samt digitala 

kundbesök genomförts i 3 

av 11 kommuner  

Implementera Visma 

webSesam  

Implementering i verksamheten 

O Implementering klar 

O Implementering påbörjad 

O Ej påbörjat implementering 

O Ej påbörjat 

implementering 

Recirkulation av 

begagnade ID-märkta 

hjälpmedel som ingår i 

köp- och sälj 

Mäta andel utlevererade begagnade 

hjälpmedel 

O 55 % eller högre 

O 45-54 % 

O 44 % eller lägre 

O 63 % av alla ID-märkta 

hjälpmedel som levererats 

under 2020 var begagnade.  

Jfr 2019 = 60 % 

Mäta antal utlevererade begagnade 

hjälpmedel 

O 10 084 st. eller högre         

O Antal utlev. beg. hjälpmedel 2019= 

10 083 st. 

O 10 082 st. eller lägre 

O 10 867 st. av alla ID-

märkta hjälpmedel som 

levererats under 2020 var 

begagnade. 

 

Utveckling  
Om- och tillbyggnad 

av lokaler, etapp 2 

Implementering i verksamheten 

O Ombyggnad klar 

O Ombyggnad påbörjad, men inte klar 

O Ombyggnad ej påbörjad 

O Ombyggnation etapp 2 

klar  

Tydlig struktur i 

verksamheten 
Optimera flöden/processer i verksamheten 

O Genomgång av 4 flöden/processer   

O Genomgång av 3 flöden/processer 

O Genomgång av 2 flöden/processer 

O Påbörjat genomgång av 4 

flöden/delprocesser 

Öka mängden skänkta 

utrangerade hjälpmedel 

Mäta antal skänkta hjälpmedel, jämfört 

med 2019 

O 444 st. eller högre      

O Antal skänkta hjälpmedel 2019 = 443 st. 

O 442 st. eller lägre 

O 569 st. utrangerade 

hjälpmedel har skänkts till 

biståndsorganisationer under 

2020 

Medarbetare  
Nöjda medarbetare 

med god hälsa 

Medarbetarindex 

O 56 % eller högre 

O 2018 års medarbetarindex, 55 % 

O 54 % eller lägre 

O 58 %, 2020 års 

medarbetarindex  

 

Frisktal, < 5 sjukdagar/år 

O 48,9 % eller högre 

O 2019 års frisktal, 48,8 % 

O 48,7 % eller lägre 

O 51,2 % 
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Kabelvägen 17 Utfärdare: Kristina Björnlund 

291 62 Kristianstad Status: U 

Tel 044-13 42 45 Datum: 2020-02-01 
Fax 044-12 37 04 

Mål 
Styrtal  

Indikatorvärden 
Kommentar 

Rollbaserad 

introduktionsplan 
Ta fram checklista för introduktion för 

nyanställda i resp. enhet 

O 8 checklistor (hela verksamheten) 

O 3-7 checklistor 

O 1-2 checklistor 

O 5 checklistor är påbörjade 

men inte färdigställda 

Ekonomi  
 

Korrekta lagersaldon 

Mätning differens på all inventering under 

respektive år (kostnader)  

O 875 tkr eller lägre 

O 2019 års inventeringsdifferens =876 tkr 

O 877 tkr eller högre 

O 2020 års 

inventeringsdifferens blev 

745 tkr 

Mätning differens på all inventering under 

respektive år (antal/kvantitet) 

O 2423 st. eller lägre 

O 2019 års inventeringsdifferens =2424 st 

O 2425 st. eller högre 

O 2020 års 

inventeringsdifferens blev 

2322 st. 

Mätning differens på snabbinventeringar 

(kostnader) 

O 354 tkr eller lägre 

O 2019 års inventeringsdifferens =355 tkr 

O 356 tkr eller högre 

O 2020 års differens på 

snabbinventeringar blev 327 

tkr 

Mätning differens på snabbinventeringar 

(antal) 

O 897 st. eller lägre 

O 2019 års inventeringsdifferens =898 st. 

O 899 st. eller högre 

O 2020 års differens på 

snabbinventeringar blev 

1038 st. 
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HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE 

Uppföljning per december (31/12 2020)   

 

Hjälpmedelschef: 

Kristina Björnlund 

 

Måluppfyllelse i perspektiven 

  

Medborgare: 

 

Nöjda kunder 

1. Uppföljning efter kundenkät 2019  

I oktober 2019 genomfördes en kundenkät som skickades ut till samtliga förskrivare i de 11 

samverkande kommunerna. Svarsfrekvensen var 66 %. På frågan om ”Hur nöjd man är med 

verksamheten på HÖS” så har HÖS en kundnöjdhetsgrad på 99,3 %  

 

Sammanfattningsvis fick HÖS bra omdömen inom följande områden: 

 Bemötande från samtliga personalkategorier 

 Tillgänglighet när det gäller tekniker, lager- och administrativ personal 

 Väntetid för att få tjänster utförda av tekniker (både i brukarens hem och på HÖS) 

 Informationsgivning via WebSesam eller HÖS-bladet 

 Leveranser från HÖS 

 

De förbättringsområden som kunde noteras från kundundersökningen var: 

 Tillgänglighet när det gäller hjälpmedelskonsulenter (10  % svarar att de upplever att 

tillgängligheten till konsulenter är mindre bra) 

 Tillgänglighet när det gäller uteservice (4 % svarar att de upplever att tillgängligheten till 

uteservice är mindre bra) 

 Väntetid för att boka tid med konsulent för utprovning och tills åtgärd är påbörjad  

 Att produkten inte alltid är felfri när den kommer fram (12,7 % anser att det är mindre 

bra) 

 

År 2020 har en handlingsplan upprättats efter kundenkät 2019 och återkoppling till kommunerna 

planerades att ske via kundbesök ute i kommunerna. Utifrån pandemin och det höga smittoläget 

covid-19, har inga fysiska kundbesök från HÖS kunnat genomföras ute i kommunerna. HÖS har 

då erbjudit samtliga 11 kommuner en digital återkoppling där 3 kommuner önskat detta. 

Kristianstad kommun (3 möten utifrån storlek på personalgruppen), Sjöbo kommun samt 

Hässleholms kommun. Övriga kommuner har till stor del aviserat hög belastning utifrån 

pandemin och inte kunnat prioritera återkopplingarna. I genomförda möten har två konsulenter, 

systemadministratör, systemförvaltare, enhetschef samt hjälpmedelschef medverkat ur olika 

perspektiv där vi svarat upp mot ovan resultat från kundenkät 2019 och skapat dialoger för varje 

unik kommun. HÖS har skickat ut handlingsplanen till samtliga kommuner via mail.  

 

Mål för tillgängligheten 

Ledtid mäts från att utprovning/konsultation registreras i webSesam till att konsulent tar första 

kontakten med förskrivaren. 

 

Målet för konsulenterna är att en arbetsorder/aktivitet ska vara påbörjad inom 5 arbetsdagar. 

Under 2020 uppgick det målet till 98 %. Jfr 2017 (88 %), 2018 (95 %),  

2019 (95 %) dvs. en årlig ökning.  
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Under 2020 har konsulenterna mätt erbjuden utprovningstid där de har erbjudit en utprovningstid 

inom 30 dagar till 87 %, jfr 77 % (2019) dvs. en ökning. Vid de tillfällen det gått längre tid innan 

utprovningen har blivit av, har konsulenterna noterat orsaken. Det har t ex kunnat vara att 

förskrivaren valt tiden, att brukaren ställt in, att leverantören inte kunde samt att hjälpmedel inte 

varit tillgängligt. Om man tar bort dessa noterade anledningar så har 90 % erbjudits utprovning 

inom 30 dagar 2020.  

 

Målsättningen är att återkoppla per mail/telefon inom två arbetsdagar. I dialogerna med 

kommunerna har förskrivare uppmanats till att även tala in på telefonsvarare för snabbare 

återkoppling alt. mail. Avvikelse från förskrivare bör läggas in om målet inte uppfylls. Inga 

avvikelser är inkomna senaste två åren gällande tillgängligheten.  

 

Målet för verkstad, rekond, uteservice och hemtransport att en arbetsorder/aktivitet ska vara 

påbörjad är inom 5 arbetsdagar. Under 2020 uppgick det målet till 98 %.  

Jfr 2017 (95 %), 2018 (96 %), 2019 (94 %).  

 

12,7 % av HÖS kunder hade kommentarer i kundenkät 2019 om att det inte alltid var en felfri 

produkt/hjälpmedel som levererades. Under 2020 fick HÖS avvikelser av denna anledning 19 

gånger. Att jämföras med nästan 100 000 produkterna/hjälpmedlen som plockades under 

året.                                                                                      

tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt 

                                                                              tertial 1 tertial 1 

Fel produkt/hjälpmedel levererades 13 5 1 19 

 

 

2. Implementera nya Visma webSesam  

WebSesam är ett verksamhetssystem som är en beställningsportal för HÖS kunder dvs. ca 300 

förskrivare i 11 kommuner. Där hanteras beställning av hjälpmedel och andra tjänster som 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne levererar. Leverantören Visma har under ett antal år arbetat 

fram ett nytt Visma webSesam där målet för HÖS varit att implementera det nya systemet under 

2020 i verksamheten. Denna implementering har inte påbörjats under 2020 och därmed har inte 

målet uppnåtts. Dels pga. att Visma inte fått fram de funktioner som vi anser behöver vara på 

plats för att påbörja en implementering, dels pga. att HÖS haft resursbrist under 2020 då en 

systemadministratör slutat och nyrekrytering pågått. HÖS har därför inte haft full kapacitet att 

genomföra implementeringen 2020. 

 

3. Recirkulation av begagnade hjälpmedel 

Vi har under 2020 fortsatt med att ta ut listor på ID-märkta hjälpmedel som inte är synliga i 

WebSesam men som finns på lager. Hjälpmedelskonsulenter ansvarar för att de läggs in i 

ersättningsgrupper i WebSesam. Information ges på HÖS ledningsgrupp vid ”anhopning” av 

begagnade hjälpmedel, varvid ledningsgruppens ledamöter påtalar detta för förskrivare. 

Information ges även till förskrivarna via HÖS-bladet. 

 

Vid uppföljning av recirkulation av begagnade hjälpmedel görs dels mätning i kronor och dels 

mätning av andel och antal. Av HÖS kommuners totala hjälpmedelsinköp (mätning i kronor) 

under 2020 var 36 % begagnade hjälpmedel och tillbehör (34 %, 2019). Av alla ID-märkta 

hjälpmedel som levererats från HÖS 2020 (mätning av andel) var 63 % begagnade (60 %, 2019). 

Antal motsvarande andel var 10867 st. 2020 

(10083 st. 2019). 
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Utveckling: 

 

1. Om- och tillbyggnad av lokaler, etapp 2 

Arbetet med att förändra lokalerna på Kabelvägen 17 blev beslutad att göras i tre 

etapper. Fokus i etapp 1 (verksamheten på Kabelvägen 11 flyttar till Kabelvägen 17) 

tog ca 4 månader under 2019 och blev klart i juli och då var förändring av 

godsmottagning och returmottagning genomförd och den nya avdelningen för 

rekonditioneringen stod klar. Loftgång och ny sluss vid godsmottagningen har byggts. 

All sänghantering inryms i de befintliga lokalerna och kontor för uteservice har 

inrättats. 

Ombyggnation, tillbyggnad, etapp 2, har genomförts 2020 med fokus på entré, 

kontorsdelen, utprovningsrum och konferensrum för att långsiktigt anpassa lokalerna 

efter verksamhetsförändringar, volymökningar, personal. Ombyggnationen påbörjades 

senare delen av december 2019 och har fortgått hela året. Slutbesiktning genomfördes 

6 november där delar fortfarande finns kvar att färdigställa såsom ventilationen i både 

gamla och nya kontorsdelarna där vi inväntar godkänd brandskyddsvägg på vinden 

innan ventilationen kan ställas in fullt ut, ljudisoleringen i nya kontorsdelen hade 

missats i projekteringen av byggherren och håller på att åtgärdas, nya entrén kan inte 

nyttjas förrän utemiljön är ordnad vilket planeras till våren 2021.  

2. Tydlig struktur i verksamheten 

Under första delen av 2020 påbörjades en översyn av strukturen i verksamheten i syfte 

att optimera flöden och processer. Enhetschefen påbörjade arbete tillsammans med 

medarbetarna kring delprocesser i returprocessen såsom returmottagningsdelen, 

rekonditioneringsdelen, kundorderdelen samt transportdelen.  

Dock har pandemin gjort att vi behövt ha prioritering på helt andra delar i 

verksamheten och har därför inte arbetat igenom flöden och processer tillfredsställande 

fullt ut. Vi kommer att jobba vidare med detta efterhand det finns utrymme.  

 

3. Öka mängden skänkta utrangerade hjälpmedel 

HÖS har avtal med två biståndsorganisationer, Human Bridge resp. Svensk-Litauiska 

lokalföreningen, om att skänka utrangerade hjälpmedel till dem. Mätning visar att 569 

st. hjälpmedel har skänkts till biståndsorganisationer under 2020, jämfört med 443 st. 

under 2019. Främst är det utrangerade rollatorer (236 st.), rullstolar (222 st.), 

vårdsängar (24 st.) samt flyttbara toalettstolar (20 st.) som skänks. Första och sista 

tertialet ökade skänkta hjälpmedel medan det minskade rejält under tertial 2, 2020.  

 

 

Medarbetare: 

 

Nöjda medarbetare med god hälsa 

Antal tillsvidareanställda på HÖS är 43 personer, genomsnittsåldern är 44,3 år, 

sysselsättningsgraden för medarbetarnas grundanställning är 100 % liksom tidigare år.  

 

Kristianstads kommun erbjöd 2020 alla medarbetare en ekonomisk friskvårdssubvention om 

1000 kronor/år. På HÖS har 20 medarbetare fått utbetalt friskvårdssubventionen (jämfört med 

22 personer 2019). Det innebär att 46,5% av medarbetarna har nyttjat friskvårdsubventionen 

2020 jämfört med 51,2 % 2019.  
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13 incidenter har rapporterats i Stella (f d Lisa) under 2020. Stella är ett arbetsskade- och 

tillbudsystem som underlättar rapportering av arbetsskada och tillbud för chef och 

medarbetare. 10 tillbud är inrapporterade samt 3 arbetsskador. Fyra tillbud med orsak ej 

angiven, en är brist i utbildning/instruktion, en är fel utrustning, en handlar om felaktig 

hantering, ett är missförstånd, två handlar om yttre ovanliga faktorer. När det gäller 

arbetsskadorna är det två stukningar/vrickningar samt en brännskada varav en av dessa bidrog 

till frånvaro.  

 

Utbildningsbehov identifieras vid medarbetarsamtal och resulterar i en individuell 

utvecklingsplan. Övergripande utbildningar som genomförts 2020:  

 Basala hygienrutiner, skyddsutrustning, smittovägar mm – all personal 

 Kemikalieutbildning – all personal 

 Härdplastutbildning – tekniker, chefer 

 Juridiken och tekniken kring hjälpmedel – konsulenter, tekniker, chefer 

 MDR – EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter – konsulenter, 

tekniker, systemadministratör resp. förvaltare, chefer 

 Diverse leverantörsutbildningar – tekniker, konsulenter 

 YKB-utbildning - lastbilschaufförer 

 

Nya hjälpmedelschefen och enhetschefen har gått utbildningar inom Kristianstad kommuns 

olika verksamhetssystem samt gemensamt gått en arbetsmiljöutbildning via 

arbetsmiljöenheten, AME. Hjälpmedelschefen har även gått delar av Kristianstad kommuns 

ledarutvecklingsprogram såsom strategisk verksamhetsutveckling och förändringsledning, leda 

chefer.  

 

1. Medarbetarindex  

I Kristianstad kommun genomförs en medarbetarenkät vartannat år. Under 2020 genomfördes 

enkäten i september månad. HÖS hade som mål att öka medarbetarindex från 2018 års enkät 

med medarbetarindex 55 %. Trenden är uppåtgående och målet nåddes med 58 % där HÖS 

hade en svarsfrekvens på 93 % att jfr med kommunen som helhet 84 %. Övergripande är 

områden som förbättrats arbetsklimat, ledarskap, visioner och mål medan området organisation 

minskat något. På gruppnivå ser det väldigt olika ut.  

 

Det är fortfarande förhållandevis låga siffror på vissa delar där fokus behöver läggas 2021 och 

finns därför med i styrkort 2021.  

 

I enkäten mäts även hur trygga och fria vi är utifrån hot & våld, konflikter, trakasserier, 

kränkande särbehandling mm. HÖS har jobbat en hel del med dessa frågor ffa under 2019. 

Enkäten berättar att tryggheten har ökat inom flera områden men att det förekommer en del 

konflikter och trakasserier vilket vi har nolltolerans mot, så även dessa områden kommer att 

arbetas med utifrån styrkort 2021.   

 

2. Frisktal 

Frisktalet (medarbetare med ≤5 sjukdagar under året) har ökat från 48,8 % (2019) till  

51,2 % (2020) av antalet tillsvidareanställda. 

Jämförelser med förvaltning: 

 

Index HÖS Omsorgsförvaltningen 

Frisktal 51,2 % 37,3 % 
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Genomsnittliga korttidssjukfrånvaron (0-14 dagar) har ökat med 1,3 dagar/anställd under 2020 

jämfört med året innan. 2020 var korttidssjukfrånvaron 8,5 dagar/anställd jämfört med 7,2 

dagar/anställd 2019.  

 

Sjukfrånvaron mellan 15-90 dagar var 3,0 dagar/anställd 2020 jämfört med 2,5 dagar/anställd 

2019.  

 

Sjukfrånvaron mer än 90 dagar var 8,7 dagar/anställd jämfört med 16,8 dagar/anställd 2019.  

 

Totalt blev sjukfrånvaron 20,2 dagar/anställd 2020 jfr med 26.5 dagar/anställd 2019. Det 

innebär att HÖS totalt har en lägre sjukfrånvaro 2020 än under 2019 pga. att långtidsfrånvaron 

minskat markant. 

 

3. Rollbaserad introduktionsplan 

Det har identifierats ett behov av tydliga rollbaserade introduktionsplaner i verksamheten. 

Arbetet är påbörjat i vissa grupper såsom hjälpmedelskonsulenter, tekniker på hemtransport 

samt tekniker på rekonditionering. Vi har även rekryterat en enhetschef och en 

systemförvaltare under året och vissa delar är på plats men vi har inte haft resurser att nå ända 

fram under 2020. Vi kommer att jobba fram detta på sikt men arbetet ligger inte i styrkort 2021 

pga. andra prioriteringar. Vi får återkomma till 2022.  

 

Ekonomi: 

1. Korrekta lagersaldon 

Uppföljning av lagersaldofel görs frekvent och vi arbetar med prognosuppdatering i Sesam. 

För att säkerställa en bättre balans på hur mycket som köps in av lagervaror beräknas 

inköpskvantiteten i Sesam utifrån behovet. Målet är att minska antalet artiklar som blir 

hyllvärmare och samtidigt justera inköpen i takt med att förbrukning ökar/minskar.  

 

Under 2020 har inventeringsdifferensen på totalen minskat något både i antal och i kostnader 

vilket är positivt men vi behöver jobba vidare med att minska differenserna ytterligare. 

Snabbinventeringarna är viktiga för att fånga upp ofta förekommande saldofel som uppstår för 

att inte låta differensen växa under året och vi skapar ytterligare kontroll. När det gäller 

snabbinventeringar och att antal har ökat medan kostnader minskat finns det ett par 

anledningar till det, dels att leverantör bytt artikelnummer och vi inte hunnit uppdatera vårt 

system, justering/flytt av saldo måste ske, dels att återköp har hanterats fel alt. en leverantör 

skickat fel produkt.  
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HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
ÅRSBOKSLUT 2020, tkr

DRIFTSVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 23 849 23 977 129

Personalkostnader -16 718 -15 965 753

Lokalhyra -2 470 -2 333 137

Övr kostnader -4 394 -3 207 1 187

Finansiella kostnader -266 -245 21

S:a kostnader -23 849 -21 750 2 098

Resultat 0 2 227 2 227

UTESERVICEVERKSAMHET Budget Redovisat Diff 

Intäkter 3 882 3 529 -353

Personalkostnader -3 211 -2 924 287

Övr kostnader -670 -736 -66

Finansiella kostnader -2 -2 0

S:a kostnader -3 882 -3 661 221

Resultat 0 -133 -133

TRANSPORTVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 933 952 19

Personalkostnader -527 -469 58

Övr kostnader -285 -239 46

Finansiella kostnader -122 -109 13

S:a kostnader -933 -817 117

Resultat 0 136 136

HEMTRANSPORT Budget Redovisat Diff

Intäkter 3 026 3 691 665

Personalkostnader -2 459 -2 283 176

Övr kostnader -535 -696 -161

Finansiella kostnader -33 -32 0

S:a kostnader -3 026 -3 011 15

Resultat 0 680 680

SESAM, lagerekonomi

Hjälpmedelsförsäljning 52 932

Lager/varukostnad -53 517

Resultat -585

TOT RESULTAT, tkr 2 325

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2021-02-01
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INVESTERINGSKOSTNADER 2020, tkr

Budget, 

inköp

Redovisat,

inköp

Karmstolar och möbler till väntrum 53 22

Kompressor 30 0

Lagerhyllor förråd 45 40

Kaffemaskin 30 0

Brits till utprovningsrum 2 35 40

Möbler (grupprum 4, etapp 2) 14 4

Lyftbord, verkstad inne 23 0

Taklyft travers, nya utprovningsrum 25 29

Scanners till rekond, 2st 25 0

Kemikalieskåp, 2st 0 20

Möbler/skrivbord, konsulenter 0 49

Lastbil 1 200 1 200

Lastburar 18 0

Arbetsstolar 30 33

Arbetsstolar 20 22

Summa investeringar 1 547 1 459

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2021-02-01
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Uppföljning verksamheten för hemtransport, 2020

Fakturerat, 2019-2020

Kommun Fakturerat 2020 Fakturerat 2019
Sjöbo 180 850,00 kr                   166 288,00 kr         

Skurup 166 475,00 kr                   131 360,00 kr         

Ystad 348 610,00 kr                   326 050,00 kr         

Kristianstad 1 081 875,00 kr                851 847,00 kr         

Simrishamn 429 075,00 kr                   311 110,00 kr         

Tomelilla 104 600,00 kr                   122 370,00 kr         

Bromölla 164 225,00 kr                   188 555,00 kr         

Osby 164 320,00 kr                   105 397,00 kr         

Hässleholm 478 450,00 kr                   369 242,00 kr         

Ö Göinge 139 975,00 kr                   112 825,00 kr         

Hörby 158 400,00 kr                   149 705,00 kr         

 Totalt 3 416 855,00 kr         2 834 749,00 kr

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2020

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb

Sjöbo 37 15 59 1 35 15 53 1

Skurup 28 20 38 1 26 20 36 1

Ystad 75 41 83 5 44 34 74 5

Kristianstad 157 146 284 17 134 114 215 14

Simrishamn 125 38 127 4 48 29 90 3

Tomelilla 24 13 23 1 18 10 18 1

Bromölla 33 14 43 0 24 14 41 0

Osby 35 16 39 2 27 12 40 1

Hässleholm 76 70 131 1 67 67 126 1

Ö Göinge 30 14 39 0 21 14 39 0

Hörby 38 20 46 0 29 15 42 0

 Totalt 658 407 912 32 473 344 774 27

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2019

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb

Sjöbo 45 15 61 0 31 13 50 0

Skurup 18 15 44 5 17 12 29 5

Ystad 77 35 91 7 46 33 85 7

Kristianstad 140 106 241 21 100 84 229 18

Simrishamn 127 28 89 3 57 23 67 3

Tomelilla 34 13 35 0 36 12 36 0

Bromölla 51 23 47 4 41 20 47 4

Osby 28 12 29 0 24 9 28 0

Hässleholm 77 47 113 0 76 41 111 0

Ö Göinge 30 16 30 0 27 15 27 0

Hörby 35 24 43 1 31 23 41 1

 Totalt 662 334 823 41 486 285 750 38

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2021-02-02
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Fördelning av resultat 2020

Kommun

HÖS drift + uteservice + 

hemtransport Transport (HÖS lastbil)

Att kreditera per 

kommun

Osby 98 954,60 kr                     8 661,45 kr                       107 616,05 kr                   

Hörby 116 997,29 kr                   10 240,72 kr                     127 238,00 kr                   

Östra Göinge 112 133,61 kr                   9 815,00 kr                       121 948,61 kr                   

Hässleholm 389 774,30 kr                   34 116,76 kr                     423 891,05 kr                   

Kristianstad 639 824,25 kr                   -  kr                                639 824,25 kr                   

Bromölla 96 220,18 kr                     8 422,11 kr                       104 642,29 kr                   

Tomelilla 101 621,78 kr                   8 894,91 kr                       110 516,69 kr                   

Simrishamn 143 579,43 kr                   12 567,44 kr                     156 146,87 kr                   

Ystad 227 957,93 kr                   19 953,05 kr                     247 910,98 kr                   

Sjöbo 143 497,25 kr                   12 560,25 kr                     156 057,49 kr                   

Skurup 118 730,58 kr                   10 392,43 kr                     129 123,01 kr                   

Summa 2 189 291,20 kr                135 624,10 kr                   2 324 915,30 kr                

HÖS drift=   1 642 124,1
Uteservice=       - 132 807,0
Hemtransport= 679 974,1
Resultat=           2 189 291,2

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2021-02-01
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Avvikelser till HÖS 2020 
      

 tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt  
Fel leveransadress 0 0 0 0  
Klagomål av allmän karaktär 2 2 3 7  
Fel antal levererades 16 8 19 43  
Ej avregistrerat hjälpmedel 7 2 5 14  
Fel vid "Anpassning vid utleverans" 2 3 3 8  
Fel på faktura eller annat dokument 3 2 2 7  
Fel vid hämtning av hjälpmedel 1 0 0 1  
Felregistrerat på HÖS 6 4 3 13  
Fel vid rekonditionering av hjälpmedel 19 25 17 61  
Fel på utförd service 6 5 8 19  
Fel produkt/hjälpmedel levererades 13 5 1 19  
Försenad leverans 3 0 0 3  
Transportskada 7 2 4 13  

 85 58 65 208  
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     Bilaga 8 

 

 
      Totalt antal avvikelser per kund          

               

 Extern kund Sjöbo Skurup Ystad Kristianstad Simrishamn Tomelilla Bromölla Osby Hässleholm Östra Göinge Hörby Totalt  

                            
totalt tertial 1 0 5 27 16 16 9 12 3 8 51 5 4 156  
totalt tertial 2 0 6 19 11 15 7 8 3 8 21 5 7 110  
totalt tertial 3 0 15 15 13 23 6 6 5 0 27 1 5 116  

 0 26 61 40 54 22 26 11 16 99 11 16 382  

               
 

Övriga avvikelser 

      

 tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt  
Avvikelsen övergår till reparation 13 3 0 16  
Felregistrerat hos kund 3 0 4 7  
Handhavandefel av kund 14 8 4 26  
Leverantör kommer att informeras 9 21 10 40  
Rapport till HÖS konsulenter 6 4 14 24  
Reklamation levererad produkt 21 15 8 44  
Övrig avvikelse 5 1 11 17  

 71 52 51 174  
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/80

Enkel fråga från Lars Lundberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande 
Magnus Weberg (M)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 

Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) har ställt en enkel fråga, inkommen till kommunledningsförvaltningen 
den 22 mars 2021, till kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) om hanteringen av 
motioner från kristdemokraterna. 

Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 mars 2021.

Beslutsunderlag
Enkel fråga från Lars Lundberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M)
Kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2021 § 47

Beslutet skickas till 
Frågeställaren
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2021/80

Enkel fråga från Lars Lundberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande 
Magnus Weberg (M)

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) har ställt en enkel fråga, inkommen till kommunledningsförvaltningen 
den 22 mars 2021, till kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M) om hanteringen av 
motioner från kristdemokraterna. 

Beslutsunderlag
Enkel fråga från Lars Lundberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M)
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fråga till kommunalrådet Magnus Weberg (M)


Arrogans eller bristande respekt för demokratin?


Till kommunfullmäktige sammanträdet i augusti 2019 lämnade vi Kristdemokrater in en motion om 
ett vitalare och mer intressant kommunfullmäktige. Det har nu gått drygt 1,5 år sedan den 
lämnades in och trots påtryckningar har inget hänt. Vi Kristdemokrater har fler motioner som 
ligger i ”kylen” uppe hos dig utan någon som helst antydan på att de skall beredas. 


Min fråga till Magnus Weberg  är om du tycker detta är att visa respekt för demokratin genom att 
efter att kommunfullmäktige beslutat remittera vidare vår motion, men därefter inte se till att den 
behandlas för beslut i kommunfullmäktige .


Med vänliga hälsningar från en som både respekterar och kan de demokratiska reglerna.

 

Lövestad den 21 mars 2021


Lars Lundberg

Gruppledare Kristdemokraterna
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/92

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om sommarjobb till 
våra ungdomar 2021

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
 

Sammanfattning
I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande ställer kristdemokraterna genom Lars 
Lundberg (KD) frågor om sommarjobb för ungdomar under sommaren 2021.

Beslutsunderlag
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande inkommen den 30 mars 2021

Beslutet skickas till 
Frågeställaren
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Interpellation till Magnus Weberg ( M)


Sommar jobb till våra ungdomar.


En av pandemins stora förlorare är våra ungdomar. Många kan inte tillgodose sig den 
distansundervisning som erbjuds, och kunskapstappet är stort och svårt att ta igen. 

Men ett sätt att motverka det utanförskap som otillräcklig kunskap ger är att få ett sommarjobb 
som istället erbjuder en ”introduktion” till vad vuxenlivet har att erbjuda. 

Sjöbo kommun har tidigare varit generös med att erbjuda våra ungdomar olika sommarjobb.Jag 
vill därför att Magnus Weberg (M) svarar / utvecklar följande frågeställningar


- Hur många sommarjobb erbjuder Sjöbo kommun våra ungdomar nu till sommaren 2021?


- Hur många sommarjobb har kommunen erbjudit våra ungdomar de senaste 5 åren , och hur 
många av dessa sommarjobb har besatts av våra ungdomar. Gärna en lättbegriplig uppställning 
i stapelform. 


- Kan vi till och med vara så generösa att vi erbjuder en sommarskola för de som går ut åk 9 med 
icke godkända betyg i kärnämnen med en lön och kanske även ”bonus” om de de efter 
genomförd sommarskola lyckats få betyg och blir behöriga till gymnasiet?


- Hur ser du på vikten av att kommunen är generös och erbjuder våra ungdomar både 
sommarjobb och en vettig sysselsättning under sommaren? 


- Och slutligen hur stor är efterfrågan/ inkomna ansökningar till sommarjobb i kommunen både i 
år 2021 och 5 år tillbaka ?


Lövestad den 30 mars 2021

¨

Lars Lundberg 
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/93

Motion om att Sjöbo kommun skall införa insynsplatser

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Motionen får ställas
2. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning

Sammanfattning
I en motion inkommen den 29 mars 2021 yrkar miljöpartiet genom Jan Friheden (MP)
- Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte har 
ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder får rätt till en insynsplats/nämnd med 
tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid innan sammanträdet.
- Att samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som inte har 
ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen får rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen 
med tillgång till dagordning samt möteshandlingar i god tid innan sammanträdet.
- Att partier med insynsplats i nämnd, ges rätt att delta i överläggningar och ställa frågor samt 
tydliggöra sin åsikt via en protokollsanteckning.
- Att partier med insynsplats i kommunstyrelsen, ges rätt att delta i överläggningar och ställa 
frågor samt tydliggöra sin åsikt via en protokollsanteckning.

Beslutsunderlag
Motion från miljöpartiet inkommen den 29 mars 2021

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2021/99

Motion angående brottsområdesinventering

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Motionen får ställas
2. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
I en motion inkommen den 20 april 2021 yrkar Sverigedemokraterna genom Staffan 
Olenskjöld (SD), Leif Jönsson (SD) och Joakim Folkesson (SD) att lämplig nämnd får i 
uppdrag att utreda möjligheterna att brottsområdesinventera.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna 20 april 2021

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-04-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2019/193

Motion – Aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionens första två att-satser bifalls. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Sammanfattning
Kristdemokraterna inkom den 20 augusti 2019 genom Lars Lundberg (KD) med en motion till 
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019. Motionen avser aktivare och 
intressantare debatt i kommunfullmäktige. I motionen yrkas det att kommunfullmäktige 
ställer sig bakom att samtliga kommunfullmäktigesammanträden ska sändas via webben, på 
kommunens hemsida, att samtliga anföranden ska ske framme vid en talarstol, det vill säga att 
den som talar kan se ut över fullmäktigeförsamlingen samt att en tydlig talarordning och 
replikordning införs så att man har företräde att replikera föregående talare direkt.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019 att motionen får ställas och 
överlämnade den till kommunfullmäktiges presidium och kommundirektören.

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen görs en redogörelse för de åtgärder 
som vidtagits sedan motionen ställdes, och kommunfullmäktige föreslås anse motionen 
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april § 89
Tjänsteskrivelse, svar på motion om aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 25 september 2019 § 83

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Lundberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på Lars Lundbergs (KD) beslutsförslag och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till
Kristdemokraterna 
Kanslichefen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2019/193

Motion – Aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionens första två att-satser bifalls. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Sammanfattning
Kristdemokraterna inkom den 20 augusti 2019 genom Lars Lundberg (KD) med en motion till 
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019. Motionen avser aktivare och 
intressantare debatt i kommunfullmäktige. I motionen yrkas det att kommunfullmäktige 
ställer sig bakom att samtliga kommunfullmäktigesammanträden ska sändas via webben, på 
kommunens hemsida, att samtliga anföranden ska ske framme vid en talarstol, det vill säga att 
den som talar kan se ut över fullmäktigeförsamlingen samt att en tydlig talarordning och 
replikordning införs så att man har företräde att replikera föregående talare direkt.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019 att motionen får ställas och 
överlämnade den till kommunfullmäktiges presidium och kommundirektören.

I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen görs en redogörelse för de åtgärder 
som vidtagits sedan motionen ställdes, och kommunfullmäktige föreslås anse motionen 
besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, svar på motion om aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 25 september 2019 § 83

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionens första två att-satser bifalls. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Lars Lundberg (KD) yrkar bifall till Magnus Webergs (M) beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på Magnus Webergs (M) yrkande och finner att arbetsutskottet har 
beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Kristdemokraterna 
Kanslichefen
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1(1)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)
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0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-03-30 2019/193

 

Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Kanslichef

Kommunfullmäktige

Svar på motion från (KD) om aktivare och intressantare debatt 
i kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Ärendet
Kristdemokraterna inkom med en motion till kommunfullmäktiges sammanträde i 
september 2019. Motionen avser aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige.
I motionen yrkas det att kommunfullmäktige ställer sig bakom att samtliga kommunfull-
mäktigesammanträden ska sändas via webben, på kommunens hemsida, att samtliga 
anföranden ska ske framme vid en talarstol, det vill säga att den som talar kan se ut över 
fullmäktigeförsamlingen samt att en tydlig talarordning och replikordning införs så att man 
har företräde att replikera föregående talare direkt.

Kommunfullmäktige sänder numera sammanträdena och länk till sändningen finns på 
kommunens hemsida. Både talarstol och möteshanteringssystem köptes in under 
föregående år men har på grund av pandemin inte kunnat användas. Möteshanterings-
systemet har både tydlig talarordning och replikordning. Motionen anses därför vara 
besvarad. 

Beslutsunderlag
Motion om aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige, kansli2019/193
Tjänsteskrivelse 2020-03-30, kansli 2019/193

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna 
Kanslichef

Kommunledningsförvaltningen

Angelica Lindberg
Kanslichef 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2019-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2019/193

Motion - Aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får ställas. Ärendet överlämnas till fullmäktiges presidium och kommundirektören.

Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ställer sig bakom ett antal 
åtgärder menade att öka intresset för kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 20 augusti 2019

Protokollet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Kommundirektören
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Motion om aktivare och intressantare debatt i kommunfullmäktige.


Vi har under våren sett att intresset för att besöka kommunfullmäktige i Sjöbo kommun kraftigt har 
minskat . Det har till och med blivit så ointressant så att våra dagstidningar inte längre prioriterar 
att bevaka våra kommunfullmäktige sammanträde.


Vi kristdemokrater yrkar att kommunfullmäktige ställer sig bakom följande att satser


-att samtliga kommunfullmäktige sammanträde skall sändas via webben på kommunens hemsida 


-att samtliga anförande skall ske framme vid en talarstol, dvs att den som talar kan se ut över 
fullmäktigeförsamlingen.


- att en tydlig talarordning och replikordning införs så att man har företräde att replikera 
föregående talare direkt.


Lövestad den 20 augusti 2019


Lars Lundberg 

Gruppledare för Kristdemokraterna i Sjöbo kommun.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020/132

Motionssvar (KD) - Snabbtestning av Coronaviruset

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 27 januari 2021 § 16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021 § 16 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 januari 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut 19 november 2020 § 132
Vård- och omsorgsnämndens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 3 juni 2020 § 160
Motion (KD), inkommen 8 april 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2020/132

Motionssvar (KD) - Snabbtestning av Coronaviruset

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad.

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

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

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

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2020/132

Motionssvar (KD) - Snabbtestning av Coronaviruset

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

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

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

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

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

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

Telefon
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-01-13 2020/132

2021.508
Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Administratör

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen vara besvarad. 

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

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

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

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

Beslutet skickas till 
Kristdemokraterna
Vård- och omsorgsnämnden

Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Administratör
0416-27338 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2020-11-06 2020/186 
 Hid 
   

Vård och omsorgsförvaltningen 
Eva Gustafsson 
förvaltningschef 
 

   

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

 

VO 2020/186

2020-11-06
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Vård och omsorgsförvaltningen 
 
 
Eva Gustafsson 
förvaltningschef 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-19  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

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

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

 
Beslutsunderlag 

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

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

VO 2020/186
2020.1912

2020-11-27
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160 Dnr 2020/132

Motion - Corona viruset

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2020/132

Motion - Snabbtestning av Corona viruset

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får ställas. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen. 

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

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

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

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 8 april 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Motion om snabbtestning av Corona viruset.


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


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


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


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


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


Sjöbo den 7 april 2020


Lars Lundberg		 	 	 	 	 	 Katarina Ståhlberg
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020/162

Motionssvar (SD) – Aktivitetskrav för personer som uppbär 
försörjningsstöd

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 17 februari 2021 § 31
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 10 februari 2021 § 30 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 180
Kommunfullmäktiges beslut 27 maj 2020 § 86
Motion från André af Geijerstam (SD) 20 maj 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-02-17

Kommunstyrelsen
 § 31 Dnr 2020/162

Motionssvar (SD) – Aktivitetskrav för personer som uppbär 
försörjningsstöd

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

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

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

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

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

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

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

§ 30 Dnr 2020/162

Motionssvar (SD) – Aktivitetskrav för personer som uppbär 
försörjningsstöd

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19 § 180
Kommunfullmäktiges beslut 27 maj 2020 § 86
Motion från André af Geijerstam (SD) 20 maj 2020
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Datum
2021-04-21

Dnr 2020/162

Ann-Christin Walméus
Kommunlednings-
förvaltningen

Kommunfullmäktige

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

förutsättningen att ställa utökade aktivitetskrav för personer som erhåller 
försörjningsstöd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 medverkan i kommunal arbetslivsinriktad insats via Framtidsprojektet, full 
närvaro krävs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diagram: Kostnad ekonomiskt bistånd 2019 kr/invånare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delges
Kommunledningsförvaltningen
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Sjöbo som ovan

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 Dnr 2020/162

Motion - Aktivitetskrav

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunfullmäktige

 Dnr 2020/162

Motion - Aktivitetskrav

Förslag till beslut
 

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

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 21 maj 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2020/167

Motionssvar (SD) – Införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 27 februari 2021 § 18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021 § 18
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 januari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 179
Motion (SD), inkommen 25 maj 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2020/167

Motionssvar (SD) - Införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

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

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

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

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

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

Omröstning begärs.

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

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

Sedan rösterna räknats av kommunsekreterare och justeringspersoner finner ordföranden att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2020/167

Motionssvar (SD) - Införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter

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

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

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

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

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

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget yrkande mot André af Geijerstams (SD) yrkande och finner att 
arbetsutskottet har beslutat enligt eget yrkande.
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2021-04-21

Dnr 2020/167

Ann-Christin Walméus
Kommunlednings-
förvaltningen

Kommunfullmäktige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delges
Kommunledningsförvaltningen

Sjöbo som ovan

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 Dnr 2020/167

Motion - Införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2020/167

Motion - Införa utmaningsrätt på kommunala verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen får ställas.
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen.

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

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 25 maj 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020/168

Motionssvar (SD) – Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 27 januari 2021 § 15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021 § 15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 23 november 2020 § 260
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 123
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 september 2020
Måltidsverksamhetens svar, daterat 30 september 2020
Ungdomsrådets svar, daterat 2 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 178
Motion (SD) – Kostnadseffektivisering beträffande skolmat, inkommen 26 maj 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/168

Motionssvar (SD) - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

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

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

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/168

Motionssvar (SD) - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

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

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

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

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 260 Dnr 2020/168

Motionsvar (SD) - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

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

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att ärendet hänskjuts till arbetsutskottets nästa sammanträde.
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2020-09-30 

 

Svar på motionen om kostnadseffektivisering beträffande skolmat 

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

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

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

Handläggare av ärendet 
Eva Bramsvik Håkansson, verksamhetschef för Måltidsverksamheten 

VO 2020/236

2020-10-01
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-22  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

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

 
Sammanfattning 

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

 
Beslutsunderlag 

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

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 
Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen

VO 2020/236
2020.1771

2020-10-30
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SJÖBO KOMMUN
Ungdomsrådet

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

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

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

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

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

Rent praktiskt ser vi som så här: 

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

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

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

Hur löser man det för särskolans elever? 

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

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

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

Skall det finnas flera rätter att välja på? 

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

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

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

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

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

Sjöbo 20200902

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2020/168

Motion - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Sjöbo kommuns ungdomsråd 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-05-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2020/168

Motion - Kostnadseffektivisering beträffande skolmat

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen får ställas.
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen.

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

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 26 maj 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2020-05-24

Motion till Sjöbo kommunfullmäktige 

Motion om kostnadseffektivisering beträffande skolmat

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

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

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

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

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

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

För Sverigedemokraterna Sjöbo

_______________________________

Staffan Olenskjöld

 SD Sjöbo
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2020/186

Motionssvar (V) – Offentligt drivna vårdboenden

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 17 februari 2021 § 30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 10 februari 2021 § 29
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 1 februari 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut 17 december 2020 § 156
Protokollsbilaga, vård- och omsorgsnämnden 1 december 2020
Kommunstyrelsens beslut 23 november 2020 § 259
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 122
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 181
Kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 2020 § 106
Motion (V) – Offentligt drivna vårdboenden, inkommen 22 juni 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-02-17

Kommunstyrelsen
§ 30 Dnr 2020/186

Motionssvar (V) – Offentligt drivna vårdboenden

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås.

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

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

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

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

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

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

§ 29 Dnr 2020/186

Motionssvar (V) – Offentligt drivna vårdboenden

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Cecilia Olsson Carlsson (S) deltar inte i beslutet.

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

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

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 1 februari 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut 17 december 2020 § 156
Protokollsbilaga, vård- och omsorgsnämnden 1 december 2020
Kommunstyrelsens beslut 23 november 2020 § 259
Vård- och omsorgsnämndens beslut 22 oktober 2020 § 122
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19 augusti 2020 § 181
Kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 2020 § 106
Motion (V) – Offentligt drivna vårdboenden, inkommen 22 juni 2020
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1(2)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

 TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-02-01 2020/186

2021.522
Kommunledningsförvaltningen
Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås.

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

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

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

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

Beslutet skickas till 
Motionsställaren

Kommunledningsförvaltningen

147



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

Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

AnsvarigTlfn
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 1(1)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr  
2020-12-03 2020/235 
 Hid 
   

Vård och omsorgsförvaltningen 
Eva Gustafsson 
förvaltningschef 
 

   

 
Förtydligande svar på motion om offentligt drivna vårdboende 
 
Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande på motionen enligt bilaga till protokollet. 
Sammanfattningsvis anser vård och omsorgsnämnden  att                                                     
- uppdrag inte bör ges till Skånes kommuner om att upphandla offentligt drivna 
vårdboenden    
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare lämnat yttrande till kommunstyrelsen på 
inkommen motion från Vänsterpartiet gällande uppdrag till kommunförbundet Skåne att 
utarbeta system för att kommuner anordnar boende i offentlig regi istället för nuvarande 
ramavtal med privata aktörer. 
 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till vård- och omsorgsnämnden med uppdrag 
att svara utifrån motionens att-sats. 
 
Förvaltningschef Eva Gustafsson har upprättat förslag till yttrande till kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 23 november 
Motion inkommen den 22 juni 2020 
Förslag till yttrande 
 
  
  
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
 
Vård och omsorgsförvaltningen 
 
 
Eva Gustafsson 
förvaltningschef 
   

 

VO 2020/235

2020-12-03
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Svar på motion om offentligt drivna vårdboenden: 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande yttrande på motionen 

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

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

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

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

 

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

VO 2020/235
2020.1920

2020-12-01
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-17  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

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

 
Sammanfattning 

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

 
Beslutsunderlag 

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

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

VO 2020/235
2020.2042

2020-12-22
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 259 Dnr 2020/186

Motionsvar (V) - Offentligt drivna vårdboenden

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

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

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

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

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

 
Sammanfattning 

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

 
Beslutsunderlag 

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

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

VO 2020/235
2020.1770

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 Dnr 2020/186

Motion - Offentligt drivna vårdboenden

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

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

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

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-06-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2020/186

Motion - Offentligt drivna vårdboenden

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får ställas och remitteras till kommunstyrelsen.

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

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 22 juni 2020

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020/189

Motionssvar (SD) – Inrättande av "Kommunalt välkomstteam"

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 27 januari 2021 § 17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 20 januari 2021 § 17 
Familjenämndens beslut 19 november 2020 § 115
Familjeförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2020
Bilaga – Arbetsmodeller och insatser som syftar till att upptäcka och erbjuda stöd till familjer 
vilka även inkluderar målgruppen nyinflyttade i kommunen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2 september 2020 § 205
Motion (SD), inkommen 23 juni 2020
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-01-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2020/189

Motionssvar (SD) - Inrättande av "Kommunalt välkomstteam"

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2020/189

Motionssvar (SD) - Inrättande av kommunalt välkomstteam

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

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

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

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

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

FAM 2020/242
2020.4064

2020-12-03
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 1(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

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

Familjeförvaltningen 
Camilla Persson 
Socialchef 
 

 Familjenämnden 

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

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

 

FAM 2020/242
2020.4061

2020-12-03
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 2(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

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

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

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

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

 

Datum  
2029-10-30  
  
  

 
Socialchef  
Camilla Persson  
 

FAM 2020/242
2020.4062

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 Dnr 2020/189

Motion - Inrättande av " Kommunalt välkomstteam"

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

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

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

Beslutet skickas till
Familjenämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2020-06-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2020/189

Motion - inrättande av " Kommunalt välkomstteam"

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får ställas och remitteras till kommunstyrelsen.

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

Beslutsunderlag
Motion inkommen den 23 juni 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

165



166



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

Datum
2021-03-24

Svar på Interpellation från Lars Lundberg gällande Engelska 
skolan.

Kontakterna om en etablering av en friskola pågår mellan Tekniska förvaltningen, 
Stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsbolaget Melica. De har reserverat tomten 
på Sjöbo väst och en ändring av detaljplanen påbörjas under våren.

Vad gäller din fråga så har jag däremot inte fått någon intresseanmälan från annan 
friskola. Däremot har jag fått från ett annat fastighetsbolag om att de också har 
intresse att vara delaktiga till en etablering av Engelska skolan. Jag även fått samtal 
om intresse av ytterligare etablering av fristående förskolor vilka jag hänvisat till 
Stadsbyggnadsförvaltningen.

Jag ser mycket positivt på en etablering av en friskola till i kommunen. Däremot så 
anser jag inte att endast en 7-9 skola är rätt väg att gå. Vi har genomfört en 
organisationsförändring för att samla högstadieeleverna på ett ställe. Detta för att 
kunna erbjuda heltidstjänster i alla ämnen och därmed öka behörigheten hos våra 
pedagoger. KD stödde detta förslaget när det togs i Familjenämnden 2019.  Att 
återigen dela upp högstadieeleverna innebär en tillbakagång till det tidigare och 
risken blir för stor att behörigheten minskar.

Sjöbo som ovan

Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2020/290

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående friskolor 
och Engelska skolan

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

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

Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 mars för behandling vid 
dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 15 december 2020
Kommunfullmäktiges beslut 16 december 2020 § 178
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 15
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/290

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående friskolor och 
engelska skolan

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

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2020/290

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående friskolor och 
Engelska skolan

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde 3 mars 2021

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

Interpellationen har inte skickats ut till kommunfullmäktiges ledamöter före sammanträdet.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2021/46

Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande / vård- och 
omsorgsnämndens ordförande gällande chefer som gått före i kön gällande 
vaccinering av covid-19.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

Sammanfattning
Lars Lundberg (KD) m.fl. inkom den 15 februari 2021 med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande och vård- och omsorgsnämndens ordförande, i vilken frågor 
ställs om bl.a. turordning för Covid-19-vaccinering, sedan det framkommit i massmedia att 
kommunala chefer getts vaccin utan att ha varit näst på tur i turordningen.

Beslutsunderlag
Interpellation ställd till Magnus Weberg och Berit Lundström
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 16
Utredning kring omständigheterna vid vaccinering av personal
Svar till Lars Lundberg m.fl. ang vaccinering Covid
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2021/46

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Interpellation från Kristdemokraterna 15 februari 2021
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2021/66

Svar på fråga om gymnasieluncher till familjenämndens och vård-och 
omsorgsnämndens ordförande

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

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

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2021 att frågan får ställas och anmodade 
ordförandena för familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden att besvara frågan vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2021.

Beslutsunderlag
Enkel fråga från Lucas Lennartsson (V) 24 februari 2021
Kommunfullmäktiges beslut 3 mars 2021 § 14
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2021/66

Fråga om gymnasieluncher till familjenämndens och vård- och 
omsorgsnämndens ordförande

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

besvara frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2021.

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

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

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Familjenämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020/281

Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och återupptas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 17 februari 2021 § 32
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 10 februari 2021 § 31
Tekniska nämndens beslut 19 november 2020 § 96
Förslag till regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-02-17

§ 32 Dnr 2020/281

Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun

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

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

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

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

§ 31 Dnr 2020/281

Regler och avgifter för tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo kommun

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

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

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

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

 
Sammanfattning 

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

 
Beslutsunderlag 

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

 
Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige
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 1(1)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-27 2020/513 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Jesper Andersson 
Förvaltningschef 
0416-27 152 
 

  
Tekniska nämnden 

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

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

 
Jesper Andersson   
Förvaltningschef  
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Typ av dokument Beslutat av Beslutsdatum Diarienummer 

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

Mark- och exploatering, 
Tekniska förvaltningen 

Tillsvidare Tekniska förvaltningen 2020-11-10 

 

Regler och avgifter för fördelning och 
tilldelning av verksamhetsmark i Sjöbo 

kommun 
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Dessa regler ersätter tidigare beslutade regler. 

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

Ansökan - 
intresseanmälan 

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

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

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

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

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

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

korrekt ifylld intresseanmälningsblankett/formulär inkommer till 
tekniska förvaltningen. 

 
Beredning Kommunens grupp för etableringsfrågor (består av representanter från 

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

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

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

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

 
Beredningsarbetet avslutas med en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. 
 

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

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

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

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

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

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

Köp- och 
försäljningsvillkor 

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

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

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

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

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

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

 Utöver ovan angivna villkor kan fler läggas till köpekontraktet. 
 

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

187



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-04-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2021/82

Redovisning av obesvarade motioner april 2021

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Redovisningen av obesvarade motioner per den 28 april 2021 godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige två gånger per år 
redovisa de motioner som inte beretts färdigt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april 2021 § 88
Redovisning av obesvarade motioner april 2021
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2021/82

Redovisning av obesvarade motioner april 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Redovisningen av obesvarade motioner per den 28 april 2021 godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige två gånger per år 
redovisa de motioner som inte beretts färdigt.

Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner april 2021
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Motioner som är obesvarade före kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-04-28
(med undantag för motioner som har väckts senare än tre månader före redovisningstillfället)

Väckt i 
KF 
datum

Motion Motionär Senaste beslut Dnr

2019-
09-25

Motion om aktivare 
och intressantare 
debatt i 
kommunfullmäktige

Lars Lundberg 
(KD)

Kf § 83/19 remiss till Kf 
presidium och kommundirektör. 
Schemalagd till Kf 28 april 
2021.

2019/193

2020-
02-26

Motion om ned-
läggning av 
samhällsbyggnads-
nämnden

Carl-Anders 
Lillås (KD), 
Lars Lundberg 
(KD)

Ksau § 110/20 remiss till 
kommunledningsförvaltningen 
för svar till Ks. För närvarande 
utreds samarbete med Lunds 
kommun inom miljöområdet.

2019/460

2020-
04-08

Motion – 
snabbtestning av 
Coronaviruset

Lars Lundberg 
(KD)

Ks § 16/21 beslutsförslag till Kf 2020/132

2020-
05-21

Motion om 
aktivitetskrav 

André af 
Geijerstam (SD)

Ks § 31/21 beslutsförslag till Kf 2020/162

2020-
05-25

Motion om att införa 
utmaningsrätt på 
kommunala 
verksamheter

André af 
Geijerstam (SD)

Ks § 18/21 beslutsförslag till Kf 2020/167

2020-
05-26

Motion – Kostnads-
effektivisering 
beträffande skolmat

Staffan 
Olenskjöld (SD)

Ks § 15/21 beslutsförslag till Kf 2020/168

2020-
06-22

Motion - Offentligt 
drivna vårdboenden

Lucas 
Lennartsson (V)

Ks § 30/21 beslutsförslag till Kf 2020/186

2020-
06-23

Motion angående 
inrättande av "Kom-
munalt 
välkomstteam"

Kent Borgström 
(SD)

Ks § 17/21 beslutsförslag till Kf 2020/189

2021-
01-18

Motion – 
Coronabonus till 
vårdpersonalen

Katarina 
Ståhlberg (KD) 

Kf § 17/21 remiss till Ks för 
beredning

2021/19

2021-
01-21

Motion – 
Orebackens camping

Mats Pålsson 
(SD) 

Kf § 19/21 remiss till Ks för 
beredning

Förkortningar

Kf Kommunfullmäktige Famn Familjenämnden
Ks Kommunstyrelsen Tn Tekniska nämnden
Ksau Kommunstyrelsens arbetsutskott Von Vård- och omsorgsnämnden
Klf Kommunledningsförvaltningen Sbn Samhällsbyggnadsnämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-04-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2019/25

Revidering av tekniska nämndens reglemente

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Reglementet för tekniska nämnden revideras enligt upprättat förslag i ärendet.

Sammanfattning
Sedan tekniska nämnden genomfört upphandling av verksamhetssystem för 
fordonsförvaltning föreslås en ändring av nämndens reglemente för att tydliggöra tekniska 
nämndens ansvar för fordonen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april 2021 § 90
Tjänsteskrivelse 30 mars 2021, revidering av reglemente för tekniska nämnden 
Förslag till revidering av reglemente för tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2019/25

Revidering av tekniska nämndens reglemente

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Reglementet för tekniska nämnden revideras enligt upprättat förslag i ärendet.

Sammanfattning
Sedan tekniska nämnden genomfört upphandling av verksamhetssystem för 
fordonsförvaltning föreslås en ändring av nämndens reglemente för att tydliggöra tekniska 
nämndens ansvar för fordonen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 mars 2021, revidering av reglemente för tekniska nämnden 
Förslag till revidering av reglemente för tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden 
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1(1)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-03-30 2019/25

Kommunledningsförvaltningen
Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige 

Revidering av reglemente för tekniska nämnden

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Reglementet för tekniska nämnden revideras enligt upprättat förslag i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Sedan tekniska nämnden genomfört upphandling av verksamhetssystem för 
fordonsförvaltning föreslås en ändring av nämndens reglemente för att tydliggöra tekniska 
nämndens ansvar för fordonen.

Ärendet
Tekniska nämnden har den 10 februari 2021 genomfört en upphandling av 
verksamhetssystem för fordonsförvaltning i syfte att samordna hanteringen av de fordon 
som ägs eller leasas av kommunen. Tekniska nämndens ansvar för fordonen behöver 
fastställas, vilket föranleder en revidering av nämndens reglemente.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 mars 2021, revidering av reglemente för tekniska nämnden 
Förslag till revidering av reglemente för tekniska nämnden

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden

Kansliavdelningen
Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare
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Reglemente för tekniska nämnden

Antaget av kommunfullmäktige den 19 december 2018 § 144

Reviderat den 25 mars 2020 § 35
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Nämndens uppgifter

Allmänt om nämndens uppgifter 

1 § Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för frågor i kommunen 
beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, 
avfallshantering, allmänna vattentjänster och kommunens markreserv.

Nämnden är huvudman för och ansvarar för drift och skötsel av kommunägda natur- och 
skogsområden utanför detaljplanerat område.

Nämnden förvaltar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar som ägs av den juridiska 
personen Sjöbo kommun, anordnar Sjöbo marknader, fördelar stöd till föreningar och verkar 
för ett aktivt föreningsliv.

Nämnden förvaltar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar som ägs av den juridiska 
personen Sjöbo kommun, anordnar Sjöbo marknader, fördelar stöd till föreningar och utser 
och utdelar stipendier inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska verka för ett aktivt 
föreningsliv och samordna och utveckla friluftslivet i Sjöbo kommun.

Nämnden ansvarar för utveckling och strategiska mål inom sina verksamhetsområden.

Nämnden ansvarar för och förvaltar fordon, klassade som personbil eller lätt lastbil, som ägs 
eller leasas av Sjöbo kommun. Tekniska nämnden ansvarar för inköp av fordon och för 
tecknande av leasingavtal. Sjöbo utbildningscentrums fordon är undantagna.

2 § Inom nämndens ansvarsområde beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, 
väghållning och torghandel åligger det nämnden bland annat att:

 Vara huvudman för och ansvara för drift, underhåll, förnyelse och nyttjande av allmän 
platsmark inom detaljplanerat område, där i planen angetts att kommunen ska vara 
huvudman.

 På uppdrag av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige upprätta förslag till 
långsiktig trafikplanering och utbyggnad av gatu- och vägnätet i kommunen, där 
kommunen är väghållare.

 Ansvara för genomförande av fastställda detaljplaner och exploateringsprojekt
 Med undantag för vägar där Trafikverket är väghållare, vara väghållningsmyndighet 

och svara för kommunens skyldigheter som väghållare enligt väglagen (1971:948) för 
gator inom detaljplanerat område där kommunen är huvudman.

 Vara väghållningsmyndighet för allmänna vägar där kommunen särskilt förordnats att 
vara väghållare.

 Ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning vad gäller gaturenhållning och för 
renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas fritt.

 Handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som 
kan ha ålagts fastighetsägare/fastighetsinnehavare.

 Utfärda lokala trafikföreskrifter samt besluta om undantag från trafikbestämmelser 
enligt trafikförordningen (1998:1276) och i övrigt fullgöra kommunens uppgifter som 
trafiknämnd.

 Hålla sig väl förtrogen med trafikförhållandena i kommunen och i samverkan med 
kommunala organ, företag, organisationer och enskilda verka för ökad trafiksäkerhet.
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 Vara kommunstyrelsen behjälplig i den strategiska planeringen kring infrastruktur och 
kollektivtrafik.

 Svara för den allmänna belysningen i kommunens tätorter i den omfattning som 
förhållandena kräver och i den mån belysningsansvaret inte åvilar Trafikverket eller 
annan.

 Utöva kommunens rättigheter och skyldigheter enligt lagen (1957:259) om rätt för 
kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.

 Avge yttrande till polismyndigheten i ärenden angående ianspråktagande av offentlig 
plats enligt ordningslagen (1993:617).

 Upplåta plats för torghandel i enlighet med bestämmelser i kommunens 
torghandelsstadga.

 Svara för den offentligrättsliga parkeringen i kommunen och i anslutning till detta 
svara för parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning.

 Fullgöra de uppgifter och befogenheter som tilldelats kommunen i anslutning till lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om 
förflyttning av fordon i vissa fall.

 Ansvara för frågor om kommunala bidrag till enskilda vägar
 Bevaka kommunens rätt i vägföreningar och vägsamfälligheter om inte annat 

beslutats.

Inom nämndens ansvarsområde beträffande avfallshantering åligger det nämnden bland annat 
att:

 Ansvara för och fullgöra uppgifter, såsom transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall, vad gäller kommunens renhållningsskyldighet enligt bl.a. miljöbalken 
(1998:808) och avfallsförordningen (2011:927).

 Med utgångspunkt från av kommunfullmäktige ingångna avtal, ansvara för 
avfallsplaneringen i kommunen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är 
påkallade vad gäller avfallshantering i kommunen.

 Handlägga frågor om avfallsabonnemang.
 

Inom nämndens ansvarsområde beträffande allmänna vattentjänster åligger det nämnden 
bland annat att:

 Vara huvudman för och fullgöra kommunens uppgifter såvitt avser kommunens 
allmänna vattentjänster.

 I enlighet med gällande lagstiftning bestämma den allmänna anläggningens 
utformning.

 Initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt miljöbalken 
(1998:808) samt, i den mån det inte åligger annan, ansvara för förvaltningen av sådana 
områden.

 Utföra, underhålla och förvalta kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
så att dessa uppfyller lagstiftningens krav ur miljö- och hälsosynpunkt.

 Förvalta de specialbyggnader som finns för verksamheten såsom vattenverk, 
avloppsreningsverk, pumpstationer med flera.

Inom nämndens ansvarsområde som innehavare av elanläggningar: 
 Fullgör vad som föreskrivs i elsäkerhetslagen (2016:732) och dess förordning samt 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och ansvara för planering och kontroll av säkerhet mot 
person- och sakskada på grund av el.
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Inom nämndens ansvarsområde beträffande kommunens mark för bebyggelse och andra 
ändamål samt markreserv åligger det nämnden bland annat att: 

 Fastställa specificerad projektbudget och ekonomiskt ansvara för exploatering i 
kommunal regi utifrån fastställda anslag/ramar.

 Ta fram förslag till exploateringsprogram i samarbete med kommunstyrelsen.
 Förvalta kommunens mark och markreserv.
 Sälja bostads- och övriga exploateringstomter i enlighet med av kommunfullmäktige 

fastställt exploateringsprogram, budget och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt.

 Utarrendera eller på annat sätt med nyttjanderätt externt upplåta kommunens mark.
 Upplåta rätt till servitut eller belasta kommunens fastigheter med servitut med 

beaktande av handlingsfrihet för kommunal exploatering.
 Ansvara för koloni- och odlingslottsområden.

Inom nämndens ansvarområde beträffande fritidsfrågor åligger det nämnden bland annat att: 
 Förvalta och utveckla kommunens idrotts-, fritids- och friluftsanläggningar samt bad- 

och båtplatser.
 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av kommunens byggnader och 

anläggningar av kulturhistoriskt värde.
 Ansvara för stöd till föreningar. Vid behov i samråd med övriga nämnder.
 Verka för ett aktivt föreningsliv i kommunen.
 Anordna Sjöbo marknader.
 Ansvara för och fullgöra kommunens skyldigheter avseende tillståndsgivning, 

registrering och tillsyn av lokala lotterier i enlighet med Spellagens (2018:1138) 
bestämmelser.

 Driva och utveckla verksamheten vid kommunens simanläggningar.
 Ansvara för och utveckla kommunens campinganläggningar.

Ekonomi och medelsförvaltning 

3 § Nämnden ska underhålla och förvalta sin fasta och lösa egendom. Nämnden får besluta 
om nedsättning eller avskrivning av fordran.

Delegering från fullmäktige 

4 § Nämnden beslutar i följande grupper av ärenden: 
1. inom nämndens ansvarsområde besluta om taxor och avgifter som är av mindre 

ekonomisk omfattning och utan principiell betydelse. Denna delegation omfattar inte 
taxor och avgifter för vatten- och avloppsanläggningar och renhållning,

2. nämndens lokalbehovsplanering och tecknande av hyresavtal enligt av 
kommunfullmäktige antagna principer.

Processbehörighet 

5 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde.

Uppdrag och verksamhet 
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6 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

7 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

Personal-ansvar och arbetsmiljöansvar

8 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor 
inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde vilket innebär ansvar för  den 
löpande personalhanteringen inklusive ansvar för arbetsmiljö och systematiskt 
arbetsmiljöarbete, med undantag för de frågor som kommunstyrelsen ansvarar för enligt 8 § i 
styrelsens reglemente.

Behandling av personuppgifter 

9 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

10 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem 

1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts. Redovisning ska ske enligt de riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

Nämnden ska se till att den har god intern kontroll i enlighet med kommunfullmäktiges 
reglemente för intern kontroll.

Information och samråd 
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11 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Nämndens arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden 

12 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 
extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

Kallelse 

13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Närvarorätt 
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14 § Ersättare i nämnden har rätt att närvara vid sammanträden och att delta i 
överläggningarna, även om ersättaren inte tjänstgör. Närvarande och ej tjänstgörande ersättare 
har emellertid inte rätt att delta i besluten.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i 
överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den 
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.

Sammansättning 

15 § Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

Ordföranden 

16 § Det åligger ordföranden 
1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Presidium 

17 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
 
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

18 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 
uppgifter. 

Förhinder 

19 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd 
vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska 
tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring 

20 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

21 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Yrkanden 

22 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
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23 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 
fattar det med acklamation. 

Reservation 

24 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

Justering av protokoll 

25 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

26 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

27 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 

28 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av 
delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 
undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill. 

Utskott 

29 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av det antal 
ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer. 
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Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften av ledamöterna begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett 
ärende inför beslut i nämnden. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-04-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2021/96

Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
Covid-19

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, under följande villkor:

- föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att 
besluta att föreskriften ska förlängas en gång om ytterligare två veckor, 

- det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat område,
- beslut om föreskrift ska anmälas till närmast efterföljande kommunfullmäktige, 
- om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska föreskriften upphävas i förtid.

Rätten för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt ovan gäller till och med den 30 
september 2021.
Sammanfattning
Nya lagregler ger landets kommuner rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att 
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Beslutsförslaget ger möjlighet för kommunen att vid behov utfärda sådana föreskrifter 
utan det dröjsmål det skulle medföra att handlägga ärendet som ett ordinarie ärende till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 7 april 2021 § 91 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 31 mars 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnaren
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2021/96

Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
Covid-19

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, under följande villkor:

- föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att 
besluta att föreskriften ska förlängas en gång om ytterligare två veckor, 

- det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat område,
- beslut om föreskrift ska anmälas till närmast efter följande kommunfullmäktige, 
- om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska föreskriften upphävas i förtid, 

samt
Rätten för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt ovan gäller till och med den 30 
september 2021. 

Sammanfattning
Nya lagregler ger landets kommuner rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att 
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Beslutsförslaget ger möjlighet för kommunen att vid behov utfärda sådana föreskrifter 
utan det dröjsmål det skulle medföra att handlägga ärendet som ett ordinarie ärende till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 31 mars 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnaren
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-03-31 2021/96

Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Kanslichef

Kommunfullmäktige 

Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av Covid-19

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, under följande villkor:

- föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att 
besluta att föreskriften ska förlängas en gång om ytterligare två veckor, 

- det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat 
område,

- beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, 
- om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att föreskriften 

ska upphävas i förtid, samt
Kommunfullmäktige beslutar att denna rätt för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter 
enligt ovan gäller till och med den 30 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Nya regler i en förordning ger landets kommuner rätt att meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Beslutsförslaget ger möjlighet för kommunen att vid behov utfärda sådana 
föreskrifter utan det dröjsmål det skulle medföra att handlägga ärendet som ett 
ordinarie ärende till kommunfullmäktige.

Ärendet
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som 
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns 
en påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter 
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som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga, och föreskrift får endast meddelas 
under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten. Det kan också bli nödvändigt att fatta beslut med kort varsel, då en 
påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara relaterad till väder, enskildas initiativ eller 
oförutsedda händelser. Därför föreslås att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda föreskrifter 
om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. I verkligt brådskande fall kan 
kommunstyrelsens ordförande fatta beslut i enlighet med Kommunallagen 6:39.

Den tid under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor, med 
möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga föreskriften en gång om ytterligare två veckor. 
Om kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut 
om det fattas av kommunfullmäktige. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på en särskild plats är 
att:

- Det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,
- Att föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket,
- Inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Att risken för trängsel ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen 
eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att 
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i 
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det är således viktigt att 
kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann 
bedömning av om det finns omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig risk 
för trängsel och väger in tidigare erfarenheter. 

Det är också viktigt att kommunen noga överväger en föreskrifts tidsmässiga giltighet. Om 
påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet 
eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider. 

Enligt covid-19-lagen ska kommunen innan föreskrifter meddelas ge smittskyddsläkaren 
och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Då 
polismyndigheten har att upprätthålla föreskrifterna bör lämpligen även dialog föras med 
dem.

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av 
begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till penningböter. Riksåklagaren 
har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr. 

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har 
upphört, ska kommunen besluta att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut 
fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras.

Ekonomiska konsekvenser
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Beslutet kan medföra ekonomiska konsekvenser, vars omfattning är svår att bedöma på 
förhand.

Barnperspektivet
Åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19 är viktigt för både barn och vuxna.

Miljöperspektivet
Beslutet medför ingen nämnvärd påverkan på miljön.

Uppföljning
Delegeringen till kommunstyrelsen är begränsad till och med den 30 september 2021. 
Fattas beslut av kommunstyrelsen ska detta anmälas till närmast därpå följande 
kommunfullmäktigesammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 31 mars 2021
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnaren

Angelica Lindberg Helena Berlin
Kanslichef Säkerhetssamordnare
Kansliavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-04-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2021/73

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunbidraget utökas för förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet med 

1,8 miljoner kr.
2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 

1,8 miljoner kr.
3. Resultaträkning enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse fastställs.

Sammanfattning
Skolverket beslutade den 28 januari 2021 om tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021. För Sjöbo kommun uppgår tillskottet till 1 800 000 kr.

I en tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen ges ett förslag till fördelning av medlen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Bilaga 1 Resultaträkning skolmiljarden
Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Beslutsbilaga (Skolverket) fördelning skolmiljarden

Förvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunbidraget utökas för förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet med 

1,8 miljoner kr.
2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 

1,8 miljoner kr.
3. Resultaträkning enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse fastställs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Roland Wiking (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunbidraget utökas för förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet med 
1,5 miljoner kr.

2. Kommunbidraget utökas för Malenagymnasiet med 300 000 kr.
3. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 

1,8 miljoner kr.
4. Resultaträkning enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse fastställs.

Lars Lundberg (KD) ansluter sig till Roland Wikings (S) yrkande.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunledningsförvaltningens förslag mot Roland Wikings (S) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Omröstning begärs.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-04-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Den som röstar för kommunledningsförvaltningens beslutsförslag röstar ja. Den som röstar 
för Roland Wikings (S) beslutsförslag röstar nej.

Omröstning genomförs genom upprop.
 
Åtta (8) ledamöter röstar ja: Magnus Weberg (M), Kent Ivan Andersson (M), Ulrika Axelsson 
(C), Camilla Osterman (C), Charlotte Ramel-Andersson (L), André af Geijerstam (SD), Titti 
Swenson (SD) och Staffan Olenskjöld (SD).

Fem (5) ledamöter röstar nej: Magnus Hammarskjöld (M), Christer Hovbrand (S), Roland 
Wiking (S), Lucas Lennartsson (V) och Lars Lundberg (KD).
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen därmed har röstat enligt 
kommunledningsförvaltningens beslutsförslag.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Dnr 2021/73

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunbidraget utökas för förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet med 

1,8 miljoner kr.
2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas med 

1,8 miljoner kr.
3. Resultaträkning enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteskrivelse fastställs.

Sammanfattning
Skolverket beslutade den 28 januari 2021 om tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021. För Sjöbo kommun uppgår tillskottet till 1 800 000 kr.

I en tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen ges ett förslag till fördelning av medlen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Bilaga 1 Resultaträkning skolmiljarden
Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Beslutsbilaga (Skolverket) fördelning skolmiljarden

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen
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Datum
2021-04-21

Dnr 

Ann-Christin Walméus
Kommunlednings-
förvaltningen

Kommunfullmäktige

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021 ”skolmiljarden”
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunbidraget utökas för förskole-, fritidshems- och 
grundskoleverksamhet med 1,8 mnkr.

2. Utökningen finansieras genom att budgeten för generella statsbidrag utökas 
med 1,8 mnkr.

3. Fastställa resultaträkning enligt bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Skolverket har beslutat om fördelning och utbetalning av 1,8 mnkr till Sjöbo 
kommun i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunen att säkerställa att 
barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medlen 
har fördelats utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i kommunen och 
motsvarar cirka 590 koronor per barn/ungdom. Statsbidraget avser 2021 och ska 
användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet.

Enligt RKR (Rådet för kommunal redovisning) ska statsbidraget klassificeras som 
ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. För att statsbidraget ska 
komma skolverksamheterna och familjenämnden till del krävs det att 
kommunfullmäktige tillför statsbidraget genom att bevilja tilläggsanslag.

I grundskolan och gymnasiet har fjärrundervisning bedrivits, vilket bland annat 
resulterat i att ett ökat antal elever riskerar få problem med att nå lärmålen. Genom 
att tilldela statsbidraget till förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet kan 
insatser vidtas, i syfte att öka behörigheten till gymnasiet. Då distansundervisning 
bedrivits i högstadiet blir det viktigt att säkerställa att alla elever klarar behörigheten 
till gymnasiet. Vilket också är en prioriterad målsättning för kommunfullmäktige. 

I nästa steg behöver familjenämnden ta ställning till hur statsbidraget ska användas 
och därmed besluta om en utökning av skolpengen.

Ekonomi
För att hantera statsbidraget behöver budgeten för generella statsbidrag och 
verksamhetens nettokostnader utökas med vardera 1,8 mnkr (bilaga 1). Åtgärden 
resulterar i att det prognostiserade resultatet är oförändrat.

Beslutsunderlag
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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

Skolverkets beslut om tilldelning daterat 2021-01-28
Bilaga 1 Resultaträkning

Delges
Ekonomiavdelningen
Familjenämnden

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
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RESULTATBUDGET

Bokslut Budget Budget

mnkr 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 261,2 262,6 279,0

varav jämförelsestörande post 1,7 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader ‐1 293,5 ‐1 327,8 ‐1 387,2

varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar ‐27,0 ‐31,0 ‐31,3

Verksamhetens  nettokostnader ‐1 059,3 ‐1 096,2 ‐1 139,5

Skatteintäkter 807,7 823,4 827,2

Generella statsbidrag och utjämning 255,6 278,8 317,6

Verksamhetens  resultat 4,0 6,0 5,3

Finansiella intäkter 23,5 9,6 9,6

Finansiella kostnader ‐0,5 ‐0,6 ‐0,6

Resultat före extraordinära poster 27,0 15,0 14,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 27,0 15,0 14,3

Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond

Realisationsvinster ‐1,7 0 0

Synnerliga skäl: Orealiserade vinster i 

värdepapper ‐6,2 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper ‐1,7

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17,4 15,0 14,3

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0

Medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 17,4 15,0 14,3
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-04-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 2021/100

Utökning av investeringsbudget och -plan

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. 1,5 miljoner kronor anslås årligen i investeringsbudgeten för åren 2022–2024 till 

landsbygdsutveckling.
2. 6 miljoner kronor anslås år 2022 i investeringsbudgeten för omläggning av konstgräsplan 

och ny belysning på Sjöbo idrottsplats.
3. 10 miljoner kronor anslås i exploateringsbudgeten för åren 2022–2026 för exploatering av 

industrimark och villatomter i Blentarp och Sjöbo.
4. Investeringsbudget för turism- och fritidsverksamheten, tekniska nämnden 2021 utökas 

med 1,5 miljoner kronor för installation av belysning på Blentarps idrottsplats.
5. Utökningen av investeringsbudgeten klaras inom nuvarande kassaflöde.

Lars Lundberg (KD), Roland Wiking (S) och Christer Hovbrand (S) reserverar sig mot 
beslutet.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås en utökning av 
investeringsbudget och investeringsplan.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Lucas Lennartsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. 1,5 miljoner kronor anslås årligen i investeringsbudgeten för åren 2022–2024 till 
landsbygdsutveckling.

2. 6 miljoner kronor anslås år 2021–2022 i investeringsbudgeten för omläggning av 
konstgräsplan och ny belysning på Sjöbo idrottsplats.

3. 10 miljoner kronor anslås i exploateringsbudgeten för åren 2022–2026 för exploatering av 
industri- och bostadsmark.

4. Investeringsbudget för turism- och fritidsverksamheten 2021–2022 utökas med 1,5 
miljoner kronor i enlighet med den plan som togs fram 2017 med 5 miljoner kronor.

5. Utökningen av investeringsbudgeten klaras inom nuvarande kassaflöde.

Roland Wiking (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. 1,5 miljoner kronor anslås årligen i investeringsbudgeten för åren 2021–2023 till 
landsbygdsutveckling.

2. 6 miljoner kronor anslås år 2021 i investeringsbudgeten för omläggning av konstgräsplan 
och ny belysning på Sjöbo idrottsplats.

3. Investeringsbudget för turism- och fritidsverksamheten, tekniska nämnden 2021 utökas 
med 1,5 miljoner kronor för installation av belysning på Blentarps idrottsplats.
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Kommunstyrelsen 2021-04-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4. Utökningen av investeringsbudgeten klaras inom nuvarande kassaflöde.
5. 1,5 miljoner kronor anslås till byggandet av toaletter vid skateparken/boulebanan 2021
6. 1 miljon kronor anslås årligen till kulturbyggnaderna enligt plan för underhåll 2021–2023
7. 1 miljon kronor anslås årligen till utomhusbaden samt våra föreningslokaler/anläggningar 

med start för baden 2021 och sedan föreningslokaler/anläggningar 2022–2023
8. 1,5 miljoner kronor anslås till att rusta upp campingen 2021
9. 1,5 miljoner kronor anslås till att anlägga fler parkeringsplatser vid kärnan (plan för 

utveckling finns)
10. Framtida exploateringar finansieras utanför befintlig ram genom eget kapital eller, om så 

skulle behövas, lån.

Lars Lundberg (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. 5 miljoner kronor anslås årligen i investeringsbudgeten för åren 2022–2024 till 
landsbygdsutveckling.

2. 11 miljoner kronor anslås år 2022 i investeringsbudgeten för omläggning av konstgräsplan 
och ny belysning på Sjöbo idrottsplats.

3. 5 miljoner kronor anslås i exploateringsbudgeten för åren 2022–2026 för exploatering av 
industrimark och villatomter i Blentarp och Sjöbo.

4. Investeringsbudget för turism- och fritidsverksamheten, tekniska nämnden 2021 utökas 
med 1,5 miljoner kronor för installation av belysning på Blentarps idrottsplats.

5. Utökningen av investeringsbudgeten klaras inom nuvarande kassaflöde.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på vart och ett av de liggande förslagen enligt förslag och finner 
att kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Kommunledningsförvaltningens förslag utgör huvudförslag. Frågan vilket av de yrkanden 
som framställts på sammanträdet som ska utgöra motförslag avgörs genom acklamation. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen genom acklamation beslutat att Roland Wikings (S) 
förslag utgör motförslag till kommunledningsförvaltningens beslutsförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande beslutsgång: Den som röstar för 
huvudförslaget röstar ja. Den som röstar för Roland Wikings (S) motförslag röstar nej.

Omröstning genomförs genom upprop.

Åtta (8) ledamöter röstar ja: Magnus Weberg (M), Kent Ivan Andersson (M), Ulrika Axelsson 
(C), Camilla Osterman (C), Charlotte Ramel-Andersson (L), André af Geijerstam (SD), Titti 
Swenson (SD) och Staffan Olenskjöld (SD).
Tre (3) ledamöter röstar nej: Christer Hovbrand (S), Roland Wiking (S) och Lucas 
Lennartsson (V).
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Två (2) ledamöter avstår från att rösta: Magnus Hammarskjöld (M) och Lars Lundberg (KD). 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen därigenom har beslutat enligt 
kommunledningsförvaltningens beslutsförslag.

Beslutet skickas till
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
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Internet
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Tjänsteskrivelse
2021-04-21

Ekonomiavdelningen
Ann-Christin Walméus

Kommunfullmäktige

Utökning av investeringsbudget och -plan
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1. Anslå 1,5 mnkr årligen i investeringsbudgeten för åren 2022-2024 till 
landsbygdsutveckling.

2. Anslå 6 mnkr år 2022 i investeringsbudgeten för omläggning av konstgräsplan och 
ny belysning på Sjöbo idrottsplats. 

3. Anslå 10 mnkr i exploateringsbudgeten får åren 2022-2026 för exploatering av 
industrimark och villatomter i Blentarp och Sjöbo.

4. Utöka investeringsbudget för turism- och fritidsverksamheten, Tekniska nämnden 
2021 med 1,5 mnkr avseende installation av belysning på Blentarps idrottsplats.

5. Utökningen av investeringsbudgeten klaras inom nuvarande kassaflöde.

Bakgrund
2020 redovisades 36,3 mnkr i balanskravsresultat för kommunen. Det var en förbättring med 
21,3 mnkr jämfört med budgeten. Orsakerna var ökade skatteintäkter och generella 
statsbidrag samt utjämningsbidrag på 8 miljoner och finansnettot som bidrog med 5 
miljoner. Dessutom var verksamhetens nettokostnader 10 miljoner lägre än budgeterat. Till 
överskottet bidrog utökade statsbidrag för sjuklöner med 10 miljoner, utökade generella 
statsbidrag med 35 miljoner och 14 miljoner i statsbidrag till vård och omsorg för ökade 
kostnader till följd av pandemin. En positiv effekt av det förbättrade resultatet är 
kommunfullmäktiges ökade ambitionsnivå när det gäller investeringar, i större utsträckning, 
kan finansieras av egna medel.

En tumregel för god ekonomisk hushållning är att investeringar i skattefinansierad 
verksamhet inte ska överstiga summan av resultatet plus avskrivningar. Det innebär att 
investeringar i skattefinansierad verksamhet inte bör lånefinansieras, eftersom 
räntekostnader för lån och avskrivningar minskar utrymmet för annan verksamhet. 
Investeringar är till sin natur långsiktiga och även investeringsverksamheten bör ses över en 
längre period, för att man ska kunna hantera fluktuationer mellan åren. Årets resultat och 
avskrivningar utgör grunden för finansiering av investeringarna. I det fall årets resultat och 
avskrivningar inte räcker för att finansiera investeringar ianspråktages eget kapital och 
därefter via upptagande av lån.

För att möjliggöra en expansion av kommunen kan lånefinansiering ske av investeringar i 
exploateringsverksamheten i de fall det inte kan hanteras av kassalikviditet. Detta ställer 
krav på att vinster i samband med försäljning av exploaterad mark genererar överskott och 
inte ianspråktages för andra kostnader utan bidrar till att stärka likviditeten.
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige definition god ekonomis hushållning till den del som avser 
investeringar är att nettoinvesteringarna för den skattefinansierade verksamheten exkl. 
exploateringsverksamheten inte över en fyraårsperiod överstiger summan av avskrivningar 
och årets resultat (mnkr) Beräkningen av investeringsvolymen görs utifrån 
balanskravsresultatet. Det redovisade resultatet bidrar till att investeringsvolymen kan för 
den skattefinansierade verksamheten utökas med 17,9 mnkr. Då har det inte beaktats att i 
budget 2021 är investeringsutrymmet 6 mnkr större än vad styrnyckeltalet medger. Det 
innebär att i enlighet med styrnyckeltalet är investeringsutrymmet 11,9 mnkr större än 
nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering.

För att ge bättre förutsättningar för att nå vision 2034 och fokusområdena 3 Barn och unga 
känner sig hemma i Sjöbo och 5 Hela Sjöbo lever, görs följande justeringar av 
investeringsbudgeten/-planen. 

Verksamhet Belopp
(mnkr)

År Kommentar

Landsbygdsutveckling 4,5 2022-2024 1,5 mnkr årligen
Konstgräs och belysning Sjöbo 
idrottsplats

6,0 2022

Belysning Blentarps idrottsplats 1,5 2021
Exploatering (villatomter Sjöbo 
och Blentarp samt industrimark)

10,0 2022-2026

Bedömningen görs att investeringsbudgeten kan utökas i enlighet med regelverket för god 
ekonomisk hushållning. Utökningen innebär investeringsmedel avseende skattefinansierad 
verksamhet understiger investeringsutrymmet för 2021 (10,4 mnkr) enligt de målsättningar 
som kommunfullmäktige fastställt.

Tillkommande driftskostnader avser främst avskrivningar vilka beräknas öka med 1,3 mnkr 
årligen när investeringarna är fullt ut genomförda 2027.

Delges
Kommunledningsförvaltningen, tillväxt-, och ekonomiavdelningen.
Tekniska förvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen

Enligt uppdrag

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen

 Dnr 2021/100

Utökning av investeringsbudget och -plan

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. 1,5 miljoner kronor anslås årligen i investeringsbudgeten för åren 2022–2024 till 

landsbygdsutveckling.
2. 6 miljoner kronor anslås år 2022 i investeringsbudgeten för omläggning av konstgräsplan 

och ny belysning på Sjöbo idrottsplats.
3. 10 miljoner kronor anslås i exploateringsbudgeten för åren 2022–2026 för exploatering av 

industrimark och villatomter i Blentarp och Sjöbo.
4. Investeringsbudget för turism- och fritidsverksamheten, tekniska nämnden 2021 utökas 

med 1,5 miljoner kronor för installation av belysning på Blentarps idrottsplats.
5. Utökningen av investeringsbudgeten klaras inom nuvarande kassaflöde.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen föreslås en utökning av 
investeringsbudget och investeringsplan.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen
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